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مةالمقلى

ملأالمقلى

يعدفهو،القديمةالمصريةالحضارةفياثرمثلماحضارةفيالدينيؤثرلم

حياتهاجوانب!لفيالديانةاثرتامةتوجدولاالحضارةهذهلقيامالأولالباعث

تتزلليةأ!انتسواءديانة!لانوبما،القدماءالمصرلينحياةجؤالديناثرمثلما

وأما!نالتتزلليةفيوالإلهالوضعيةفيبالآلهةتتمثلأسسعلىتقوموضعيةام

بهايقوموطقوسوشعائر)ال!هنة(والمتعبدينالآلهةبينووسطاءوالمتعبدينالعبادة

الآلهة.رضا!مسبورائهامنيهدفونالمتعبدون

الموضوعهذااختيارجاءديانة!لفيالأساسالر!يزةتش!لالآلهةولأن

المصريةالآلهةدراسةالىيهدفالذي،(القديمةالمصريةالديانةجؤالآلهة)مجتمع

ومهامها.خصائصهاومعرفة

القديمللمصريالف!ريالارتقاءبوضوحتبينالقديمةالمصريةالآلهةودراسة

اعطاءإلىالحاملالحيوانيالرمزمرحلةمنالآلهةتدرجخلالمنواضحاًبداالذي

الذيللصقرأعطيحينمانعرمرصلايةفيظهرمثلماالإنسانمنجزءأالحيوان

الشمالاهلبتقديميقومحينماالواقعيقاربل!يبشريةيدأ)حورس(للالهيرمز

صقر.وبرأس!املإنسانبهيأةالإلهلهذايرمزصارثمومن،الملكالى

تعيشالأرضعلىملو!اًالآلهةفيها!انتالتيالمرحلةمنالتدرجو!ذلك

رفعمرحلةالى،الأرضعلىنفسهالبشريالسلوكوتمارسالإنسانيعيشحيث

فيها.يعيشوماالأرضعلىالمسيطرةال!ونيةالصفةوإعطائهاالسماءالىالآلهة
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ملأالمقلى

:أصنافثلاثةعلىبعامةتقسمالقديمةالمصريةالآلهةوحانت

الحونعناصرأهمتمثل!انتالتيوهيال!ونيةالآلهة:الأولالصنف

)خونسو(القمرواله)جب(الأرضهوال)نوت(السماءوالهة)رع(الإلهاشهرهاومن

وغيرهم.

حلمحليةمعبوداتصلهاأفيوهيللدولةالرسميةالآلهة:الثانيالصنف

فيواضحبش!لأثرتظاهرةاوقوةيمثلاوإقليمأومقاطعةيخصمنهاواحد

!انصراعبمرحلةالآلهةمنالصنفهذامروقد،فيهعبادتهسادتالذيالإقليم

ذا،الأسراتعصرقيامقبيلالقديمةمصرمدنبينسياسيصراعالواقع!ؤيماثله

الإلهالأقاليمآلهةاشهرومنمعبودها.شأنرفعالىتسعىمدينةحل!انت

وغيرهم.مون()ألإلهوا)مونتو(والاله()خنوموالاله)سيت(لالهوا()حورس

تحنلممهامهالانالثانويةصفةعليهاوأطلقالثانويةالآلهة:الثالثالصنف

سشاتوالآلهةبسالإلهاشهرهاومنوالثانيالاولالصنفينفيالآلهةمهامتوازي

وغيرهما.

معرفةالىتؤديأنهافيتتمثلالقديمةالمصريةالآلهةلدراسةالبالفةالأهميةإن

القديمالأدنىالشرقحضاراتاهممنواحدةفيللإنسانالف!ريالتطورمراحل

)مصر(.

لأسباب!بيرأجهداًتطلبالقديمةمصريةالديانةفيالآلهةمجتمعدراسةان

!انو!ذلكم!تباتنافيالموضوعهذاتتناولالتيالمصادرقلةأهمهامنعديدة

وقدالمعانات.زيادة!بيرجؤاثرالبحثهذاإعدادمرحلةفيبهامررناالتيللظروف

صعوباتواجهتنيالعريية(مصر)جمهوريةالدراسةموطنالىالسفرعليتحتم

ناعلىف!انالمصريةالديانةموضوعتتناولالتيالمؤلفاتبثرةتمثلتجديدة

!بيرين.ووقتاًجهداًتطلبوهذاتجاريهووماعلميهومابينأميز
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ملأالمقلى

هي:عدةأصنافعلىمقسمةمصادرالبحثاما

العريية.ال!تب:الأولالصنف-

..العرييةاللفةالىالمترجمةال!تب:الثانيالصنف-

الجامعية.الاطاريح:الثالثالصنف-

العريية.والبحوثالمقالات:الرابعالصنف-

الاجنبيةال!تب:الخامسالصنف-

الأجنبية.العلميةالمجلاتفيالمنشورةوالبحوثالمقالات:السادسالصنف-

حسنسليمالأستاذ!تابطليعتهافيجاءالتيالعرييةال!تب:الاولالصنف

لأنهمهماًمرجعاً!انوقد،جزءاًعشرستةفييقعالذي،القديمةمصرالمعنون

جوانبها.!لوفيعهودهاجميعفيالمصريةالحضارةيغطي

والشرقمصرالمعنون،إبراهيمميخائيلنجيبالأستاذ!تاببعدهويأتي

الديانةعنالأهميةغايةفيتفاصيلوفيه،أجزاءأربعةفييقعالذيالقديمالأدنى

القديمة.المصرية

عندوالنصائحوالأمثالالححمالمعنون!مالمحرمالأستاذ!تابثمومن

تتناولالتيال!تابيةللنصوصجداًدقيقةقراءاتفيهأوردالذي،القدماءالمصريين

الآلهةموضوعفي!ثيراًمنهاافدناوقدوالنصائحوالأمثالالحىموضوع

.خلاقلأوا

حبيرةفائدةالعرييةمصرآلهةالمعنونخشيمفهميعليالأستاذلمؤلفوحان

زر!اذعلميبمنهجالموضوعهذاعالجلانهالآلهةال!ثيرمنصولأمعرفةفي

فيموفقاً!انوقدعرييةمفرداتمعومقارنتهاالآلهةأسماءاصلتحليلعلىجهوده

محاولاته.معظم

http://al-maktabeh.com



ملأالمقلى

القديمةالمصريةاللغةأستاذالديننورالحليمعبدالأستاذمؤلفاتذلكوبعد

المصريةالائارومتاحفومواقعالقديمةالمصريةاللغةهيمنهاثلاثةعلىاعتمدناإذ

مصر.فيوالرومانيةاليونانيةالائارومواقع

معظمتحديدفيدقيقاً!انلانهالفائدة!لالثاني!تابهافادنيوقد

بها.والتعريفالمصريةالائاريةالمواقع

ولسالأستاذمؤلفاتصدارتهافييأتيالتيالمترجمةال!تب:الثانيالصنف

آلهةوالنيلعلىوالسا!نونالفرعونيةالديانةهيمنهاأربعةعلىاعتمدنااذبدج

صدارةفيالفرعونيةالديانة!تابويأتي،القديمةمصرفيوالسحرالمصريين

والتأويلبالتحليلالمصريةالديانةموضوععالجلأنهالأهميةحيثمنمؤلفاته

الأهمية.غايةفياراؤهفجاءت

ثلاثةعلىاعتمدنااذبرستدهنريجيمسالأستاذمؤلفاتتأتيذلكوبعد

و!ان،القديمةمصرفيوالدينالف!رالضميروتطوروفجرمصرتاريخهيمنها

!انفيما،جوانبهاب!لالمصريةالحضارةبموسوعيةيتناولالأولال!تاب

فيهمابرستدالأستاذعالجإذوتطورهالدينيالف!رهواللاحقينال!تابينموضوع

قاموبعدهاومعتقدف!رة!لظهورإلىادتالتيالأسبابدقيقعلميوبمنهج

المعتقد.ذلكأوالفرةتلكتبنىِعنهاأتفرالتيالنتائجبتحليل

نشأتهاالقديمةمصرديانةالمعنونارمانادولفالأستاذل!تابو!ان

دارسيلجميععظيمةوفائدة!بيرةأهميةسنةآلافأربعهفيونهايتهاوتطورها

أدقذا!راًتفاصيلهاب!لالديانةموضوعالمصدرهذاعالجاذالمصريةالحضارة

نقاطها.

16
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مةالمقلى

أحدثمنتعدالتيهورنونجايريكالأستاذمؤلفاتجداًالمهمةال!تبومن

الفرعونيةمصرديانةوأولهاالقديمةالمصريةالديانةموضوعفيالعلميةالدراسات

الأبدية.أفقالملوكوواديصورةفيوف!رةوالتعددالوحدانية

معجمالمعنونلور!رمانفريدالأستاذ!تابعلىينطبقنفسهوالامر

تفاصيلأيرادفيبالدقةيتصف!انوالذي،القديمةمصرفيوالرموزالمعبودات

أفادنيوقدالقديمةالمصريةالديانةفيالإلهةوالرموزالمعبوداتمعظمعنمهمة

.الأخرىالمصادرعنهاغفلتالتيالإلهةالرموزال!ثيرمنمعرفةفي!ثيراً

فافارمي!س!رستينوزوجتهمي!سديمتريالأستاذل!تابوحان

خصائصال!ثيرمنمعرفةفي!برىفائدةالفرعونيةللاَلهةاليوميةالحياةالمعنون

المصرية.الآلهةوصفات

الآثار!ليةفيعليهااطلعتالتيالجامعيةوالرسائلالاطاريح:الثالثالصنف

التيالمعلوماتبال!ثيرمنزودتنيإذالفائدةعظيملها!انالتيالقاهرةبجامعة

الرسائلهذهاهمومنالبحثفصولفيمواضيعلإ!مالإليهابحاجة!نت

حانت:

غيرماجستيررسالة،القديمةمصرفيالمنسوجات،!مالمصطفىهبة(أ

.8791(،الآثار!لية،القاهرة)جامعةمنشورة

رسالة،القديمةالمصريةالمصادرفيالنوبيةالمعبودات،عليالعالعبدإسامة2(

.2002(الآثار،!لية،القاهرة)جامعةماجستيرغيرمنشورة

هيأةاتخذتالتيالقديمةالمصريةالمعبودات،المنعمعبدالدينبهيإيناس3(

رسالة،الحديثةالدولةنهايةوحتىالتاريخيةالعصوربدايةمنذالبش

.2002(،الآثار!لية،القاهرة)جامعةغيرمنشورةماجستير
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ملأالمقلى

فيحبرىفائدةذاتحانتالتيالعرييةوالبحوثالمقالات:الرابعالصنف

الآثاريينمؤتمرات!تبمقرراتفيالمنشورةالبحوثاهمهاومن.البحثأغناء

.العرب

الأسمَاذ!تابطليعتهافيويأتيالأجنبيةوالمقالاتالحتب:الخامسالصنف

.W Budgeوالمعنون.The Book of the deadالديانةدراسةفيالأهمالمرجعيعدالذي

عقائدعلىالضوءتلقي!انتالتيالنصوصفيهأوردلأنهالقديمةا!لصرية

مفصل.وبشحلبعدهوماالموتعلىالضوءيلقيو!ذلك،لقهمآتجاهالمصريين

S.الأستاذ!تابالأهميةحيثمنبعدهمنويأتي Morenzا!لعنون

وبعلميةيناقشلأنهأهميةال!تبأ!ثرمنال!تابهذاولعدث!

القديمة.المصريةالديانةعليهاقامتالتيالأسس!ل

B.الأستاذةحتابوكذلك Wattersonالذي!المعنون

مفصل.بش!لبهموعرفتوالهةًالهاًثلاثونفيهاختارت

التيالأجنبيةالعلميةالمجلاتفيالمنشورةوالبحوثالمقالات:السادسالصنف

فييأتيالتيالأجنبيةا!لوسوعاتالبحثمصادرفيالمهمةالأعمدةاحدشحلت

Oxfordأمقدمتها Encyclopedia of Ancient E.الموسوعاتاحدثمنوهي

حثيرأ.البحثأغنتوقدالقديمةالمصريةالديانةموضوعتناولتالتي

تغطمةفيالفائدةعظيم!لموسوعة!انو!ذلك
البحث.جوانبالثيرمن

المهمة!الأجنبيةالدورياتومن

القديمة.المصريةوالحضارةالآثارفيمتخصصةعلمية

18
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ملأالقلى

تفطيةمنتمحنتلمالولاهاسبقعمافضلاًالمصادرالحثيرمنوهناك

الخمسة.بفصولهالبحثمفردات

هيى:فصولخمسةعلىاثسمهانالعلميةالمادةتطلبتفقدالبحثمنهجاما

الاَلهة.مجتمعجؤوأثرهاالجغرافيةالبيئةالفصلهذاتناول:الأولالفصل

.والحيواناتالارضيةوالظواهرالسماويةالظواهرهيرئيسةعناوينثلاثةعلىوقسم

حيثمنالمصريةالآلهةفيالجغرافيةالبيئةتأثيردراسةتمتالفصلهذاوفي

وغيرها.والأسماءتوالهطالوظائف

المصريةالديانةفيالاَلهةووجودال!ون)خلقبوسمتهفقد:الثانيالفصلاما

رتبتوالتيالقديمةمصرفيالخلقاساطيروفقالحونخلقتتاولوقد(القديمة

يأتي:مابحسب

هليوبوليس.أسطورة10

منفس.اسطورة2.

الاشمونيناسطورة3.

طيبة.أسطورة40

الخلق.أساطيرجميعفيالإنسانخلقالفصلهذاتتاولحما

اصلفيهتتاولت(المصريةالآلهةحياة)مظاهربعنوانالثالثالفصلجاءفيما

والسحرالآلهةتناولت!ماالآلهةوطعامالآلهةوملابسالآلهةواسماء)اله(مفرد

.والأخلاقالاَلهةوكذلك
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ملأالمقلى

الآلهةمجتمعبينالمتبادلة)التأثيراتفعنوانهحانفقدالرابعالفصلأما

علىالعراقيةالآلهةاثرفيهعرضت!ما(المجاورةالمناطقوالهةالقديمةالمصرية

المصرية.الآلهة

الديانةفيالأخروالعالمالموت7الهةوالأخيربعنوانالخامسالفصلو!ان

ثمومن،الموتمنالقدماءالمصرلينموقفاولاًفيهاستعرضتوقد(القديمةالمصرية

ودورالتحنيطموضوعتتاولتوبعدها،القديمةالمصريةالموتألههفيهاستعرضت

الإلهةوالمح!مةالميتمحا!مةموضوعوبعدهاالدفنطقوسثمومنفيهالآلهة

لهتها.آواشهر

...لهشريصلااحدواحددلهالحمدوآخرقولي

02

الباحث
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الأولالفصل

الجغرافيةالبيئة

القديمةالمصريةالالهةمجتمحف!..ؤإئرها

و-للأالمسماألظواهر:ولاَا

.ءلسماا10

لشمس.ا.2

آتونالإله.3

.لنجوموالقمرا40

.ءلهواا.5

ألأرفميةألظواهر:ثانيأ

لأرضا10

الإنسان2.

.ألامالآلهة10

الملك.ب.

ألمل!يةالاحتفالاتج.

محوتبأد.

النيل.نهر3.

ناتلعيواا:لثاَثا

لطيور.ا10

البرية.الحيوانات2.

المائية.الحيوانات3.
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الأولالفصل

لأولالفصا!ا

الجغرافيةالبيئة

القدلِمةالمصريةالآلهةمجتمحفيوأثرها

!هلةالسماالظواهر:ولأأ

1(السما،

وصوروها(Nut))نوت(اسمعليهاواطلقواالسماءالقدماءالمصريونعبد

تستند،الأرضفوققوسبش!لتنحني!بيرةانثىبهيأةتخيلوهاإذأش!البعدة

الهواءالهقبلمنوترفع،)1(بيديهاالأرضمشرقوعلىبيديهاالأرضمنربعلى

h(.2)(3)ول)شو(

الاربعةارجلهاعلىالفلكفيقائمة!بيرةبقرةش!لعلىتخيلوهاو!ذلك

بطنها)3(.تزينوالنجوم،ارجلهابينالأرضوتصوروا،المغربنحوالراسمتجهة

-(1 Budge, .W, The Book of the Dea4, (New York,.)6791 .V CII Andalso)
37..ent Egypt, (Hongkong,)0002 pْاWatterson,,.B Gods of anc

)1(رقمالشصل!ذلكوينظر

جنوبفيوالسياسيالحضاريللتاريخالمقارنالموضوعيالتحليلفيالمدخل،رشيد،الناضوري)2(

الديني،للف!رالتاريخيالتطورفيالمدخل-الثالثال!تاب-افريقياوشمالاسياغريي

!ذلك:وينظر67.ص9691(،)بيروت

87.".1(،200,Armour,,.R Gods and Myths of ancient Egypt, (Cairo-

حسنترجمة،الغارسالفتحإلىالعصوراقدممنمصرتاريخ،هنريجيمس،برستد)ؤ(

35.ص،9291(،)القاهرة،!مال

)بغدار،،جبراابراهيمجبراترجمة،الفلسفةقبلما،وآخرون،هنري،فران!فورت-

)069103??-.31

172.".،6691(,Spence,,.L Myths and Legends of anc8 ent Egyp", (NowYork-

2(.)رقمالش!ل!ذلكوينظر

23
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القديملأالمصريلأالآلهلأمجتمعفىوأثرهاالجغرانيةالبيكلأ

الصورةاتجاهوحدةانالاالصورتينال!بيربينالفارقمنالرغموعلى

المشرقيةالولادةعمليةيوافقل!يوذلكالغربباتجاهالراسي!ونحيثالمتخيلة

الولادةحيثيومياًالدورةهذهواعادة،الغروبعندوالموتالنهاروسطفيوالت!امل

للسماءالمتخيلتانالصورتانتتفقو!ذلك،الولادةإلىيؤديوالموتموتالىتؤدي

.والولادةالحمللا!تمالوذلكانثىتمثلانفالصورتان،الجنسفي

الهةتمجدالتيالحتابيةالنصوصمنالعديدالقدماءالمصريونلناخلفوقد

:النصوصهذهاحدجؤوردإذ)نوت(السماء

ال!لغمرتلقد،المجدلكال!بيرةالقدرةلك،السماءفيتعاليتا!)نوت(

عليهاومن!لهاالأرض،مسيطرةعليهاوانت،تحتك!لهاالأرض،ببهائك

(4ا)عيكاراذتحتويها

نقرأ:اخرنصو!

لك،ارواحهملك،الآلهةبينال!برىالقدرةلك،الشمالياربةتجليت")نوت(

ناله!ان،يعيشانشئتمن)نوت(،امرهموجماع،اقواتهممنك،ميراتفم

)5("
يعيش

التيوهيالمخلوقاتجميععلىتحنوالتيالالهةالامتمثل)نوت(السماءطلهة

ونفثيسوايزش!وسيثاوزيرسمن!لالقديمةالمصريةالاساطيروفقانجبت

منيومأيفيالولادةمنمنعتبعدماالخمسةالنسيءأيامفيذلكو!انوحورس

)6(.السنةأيام

.93ص،)5791(،9عددالمجلة"،القديمةمصر!ؤالدينقصةا!،صالحالعزيز،عبد)4(

93ص،السابقالمصدر،صالح،العزيزعبد)5(

15.(6.LEM,)p
173..Spence,,.L Op. cit, p-

24
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الأولالفصل

الإليهةالقوىبوجودالقدماءالمصرييناشعرامراولالطبيعيةالظواهر!انت

لاغيبيةقوىتمثلالظواهرهذهو!انت،الشعوبمنغيرهممثلبذلكمثلهم

طبيعيميلفشدهمال!ونيةالقوىهذهامامبضعفهمفشعرواعليها)7(.لمسلطان

تأليهها)8(.إلىفيهم

ناتباعاًالاعليهانأتيسوفوالتيالطبيعيةالظواهر!ثرةمنالرغموعلى

وهماالقدماءالمصريينمعتقداتتأثيرفياعظماثرتاطبيعيتينعظيمتينظاهرتين

)9(.عظيمينالهينيتصوروهماانالاالمصريينمن!انفماالنيلونهرالشمس

2(الشس!:

ثلاثةعليهااطلقواوقدالقدماء!المصريينعندالآلهةاعظمالشمستمثل

الظهرحين)رع(والصباححين)خبري(فدعوهاالثلاثمرحلهامعتتفقأسماء

فيطاغيةمعالميوم!لوموتهاورحلتهاالشمسميلادوان،ا()ْالغروبحينو)اتوم(

37.ص،بت(،)القاهرة،حسنسليمترجمةالضمير،فجر،هنريجيمس،برستد)7!

ترجمة،القديمةواليونانالشرق-العامالحضاراتتاريخ،اوبوابيةوجانيناندريهايمار،8()

.98ص،8691(،)بيروتريحانابووفؤادداغرفرلد

05.ص،7191(،)القاهرة،الحضارةت!وينمصرفيدور،فؤادمحمد،شبل;9(

،2002(،)القاهرة،شريحسينحسنترجمة،صورةفيفحرة،ايريك،هورنونج-

38.ص

(01 Quirke, .S The Cult of Ra - Sun - Worship in ancient Egypt,(Slovenia)
36.-,(1.35pp2,!و

ترجمة،الأخرىالحياةعنالقدماءالمصريينافحارالفرعونيةالديانة،ولس،بدج-

.132ص،8591(،)عماناليوسفيوسف

04.ص،السابقالمصدرالعزلز،عبد،صالح-
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القديملأالصريلأالآلهلأمبتمحفىوأثرهاالجغرافيلأالبينة

بمثابةالليلو!ان،حياتهمينبوععدوهاانهمحتىوفحرهمالمصريينحياة

)11(.الموت

القديمتاريخهموطوالالمصرييننفوسجؤللشمسالعظيمةالم!انةوبسبب

شمسعينمدينةفيوتركزت،!لهامصرفيعبادتهاشاعتفقد

)هليوبوليس()12(.

رمزٍعنفضلاًلها)13(،مقدساًرمزاًالهرموجعلوا،!ثيرةمعابدلهاوشيدو

)14(.المجنحالشمسبقرصيتمثلاخر

تستخدم،الافقبهاتطوفقواربعدةللشمسانالمصريوناعتقدوقد

رحلةًلتبدأالليلقاربتستقلذلكوبعد،المغيبحتىمساءأوالاخرصباحاًاحدها

الليلساعاتتقابلمظلماً!هفاًعشراثىمنيت!ونالذي،)15(الاسفلالعالمعبر

منيعدالشمسالهانحتى،)16(العالمهذاعلىالسيادةولاوزيرس،عشرةالاثمتي

تعنيالتيرع(-)ايوفيدعىبل)رع(يدعىلارحلتهمنالقسمهذا!لانهالاموات

مفترسةأفاعيتحرسهاببوابةمزودالاسفلالعالماقساممنقسموى)رع(،جثة

تجاوزها،منيتمنسحريةقوةمنالشمسالهيمتلكماوبفضل،النارتتفث

48.ص،السابقالمصدر،خروقوآهنري،فرانحفورت)11(

،)القاهرة،العامةالمقومات!ؤدراسة-الفلحيةالجغرافيا،الرحمنعبدشف!ق،علي-

.17ص،ا(789

الثاني،الفصل.ينظرهليوبوليسمدينة38.وحولصمصر،تاريخ،هنريجيمس،برستد()12

.(56)ص

.74صالضمير،فجر،هنريجيمس،برستد)13(

12(14.Shorter,,.A The Egyptian Gods, (London,,)3791)P
.38صمصر،تاريخ،هنريجيمس،برستد)15(
18(.)رصالخامسالفصلذلكحولينظر)16(
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الأولالفصل

الموتىويشاهدالسفليالعالمشياطينتجرهطريقهرع(-)ايوفقاربيشقوحين

فيالشمسالهيتركوعندما)17(المظلمعالمهمإلىبهجاءالذيبالضوءفيفرحوننوره

الذيالقاتماللونذلكنفسهعنليزيل)ايارو(بحيرةفييغتسلالعالمذلكالصباح

ال!ائنات)18(.لجميعوالسرورالحياةليهبفيشرقالليلاتتاءا!شمبه

لها،الشرقوىلمهاجمةومساءاًصباحاًاليوميةرحلتهاخلالالشمسوتتعرض

الشريرالالهويساويالظلاميمثلالذي،(Apophis))ابوفيس(بالثعبانوتتمثل

لذلكمنهالدماءفتسيل،مرة!لفييهزمهالشمسالالهول!ن،(Seth))سيث(

ومساءاً)91(.صباحاًالاحمرباللونالسماءتصطبغ

علىرع()بالالهالمتمثلةالشمسانتصارعلىتأ!يدا!تابينصفيونقرأ

راسه،علىالس!ينصاحبابوفيس،اللهيبفيوقعالذي)انه:ماياتيالثعبانهذا

لقد،عليهاللعنةئتزلانوامرت،الارضمنزالقدواسمهالنظرعلىيقوىلاانه

المتلاشيالوغدهذا،اليوم!دوره!لفيروحهواهلحت،عظامهاستهل!ت

2(.ابوفيسإ)ْياعليكمنتصررعابوفيس...ان

تمجدالتيال!تابيةالنصوصمنالعديدالقدماءالمصريونلناخلفوقد

بأسرها،مصرفيالمخلوقاتجميععلىتأثيرهامدىوتظهرىالشمسشأنوتعلي

ورد:فقد

،)القاهرة،ابراهيمميخائيللخيبترجمة،القديمةمصرفياليوميةالحياة،النشورتر،)17(

81.ص،5691(

عبدترجمة،سنةالافاريعةءونهايتهاوتطورهانشأتهاالقديمةمصرديانة،ادولف،ارمان)18(

.93ص،5991(،)القاهرة،ش!رىِانورومحمدب!رابوالمنعم

.25ص،بت(،)بغداد،والشيطانالشرلأفصارالأولىالأصول،سعيدسامي،الاحمد()91

368.(02,9691(،".Wilson,,.J "Egyptian Hymns and prayers" in ANE+,(Newjersy)
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القديملأالصريلأالالهلأمجتمعفيوأثرهاالجغرافيلأالبينة

الوجوه!لفاقالسماءوتجتازين،نهاراًالأفقفيتشرقينالتيانتلك)تحية

ومنقدسيتكتحتسارمنفسعيديوم!لصباحتظهرين)انك،(لرؤيتكمسرورة

.21(اشعتك()جباههمعلى!انت

بينفرقوا،لديهمالف!رتطوروبعد،القديمةمصرمف!ريانويبدو

الإلههذايصورواانارادواوحينما،يوجههعظيمالهوبينالظاهرالشمس!و!ب

فوقالشمسقرصيضعانسانبهيأةصوروهفمرة،متعددةهيآتفيصورهللعباد

الشمسقرصداخليجلسطفلبهيأةصوروهواخرىيديهبينيمس!هاوراسه

)22(.الشمسقرصداخلجالس!هلبهيأةوثالثة

ومثلوه،شيءيعلوهلاحتىعالياًيطيرلانهوذلك!صقرالشمسوتصوروا

واطلقوا،23(صقزبراسانسانبهيأةأوالشمسقرصراسهعلىيضعصقربهيأة

)حوريعنيالذي)حوراختي(و!ذلك،العاليأوالبعيديعنيالذي)حور(اسمعليه

فقد)رع(هوللشمسالشائعالاسمانوبما،(المشرقفيالذي)البعيدأو(المشرقفي

.,24,حوراختي(-)رعاسمتحتالاتتانادمج

الصباحجؤالسماءبقرةامهتلدهذهبيعجلهيأةعلى!ذلكوتصوروها

يلقحلانهامه(ثور)!امنفيساسمعليهثوراًاطلقوايصبححتىالنهاروي!برفي

بهيأةالشمسالهوتصوروا)25(،جديدةشمساًالتالياليومفيتلدحتىالبقرةامه

.05ص،بت(،)القاهرة،رستمصادقترجمة،المصريةالحضارة،غوستاف،لوبون)21(

04.ص،السابقالمصدرالعزيز،عبد،صالح()22

.161ص،6691(،)القاهرة4،ج،القديمالادنىوالشرقمصر،ميخائيلنجيب،ابراهيم()23

(24.23.Watterson,,.B Op. cit,)P
وحتىالتأسيسعصرمنذالنيلواديلبلادالدينيالفحر،الملكعبدخالد،الحميري)25(

.64ص،2002(،بغداد)جامعة،غيرمنشورةد!توراءاطروحة،مق.332عام
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الألالفصل

حينماالأرضعلىالجعليفعل!ماتماماًامامهالشمسقرص!بيريدفعجعل

)26(امامهالروث!رةيدحرج

يعيرما!ثيراًال!ونعلىوالمسيطرالآلهةسيدبصفتهالشمسالالهو!ان

الالهاسماقنجدالعقيدةهذهمظاهرومن،قدرتهالزيادةالأخرىالآلهةإلىنفسه

(،حورس-)رع،اتوم(-)رعمثلمر!بَةبهيأةالأخرىالآلهةأسماءجؤيدخل)رع(

رع()27(.-مون7ا،رع(-)خنوم،رع(-)سوبك،رع(-)مونتو،(حوراختي-)رع

زوجةًالقديمةمصرلاهوتيولهجعلفقد)رع(للالهالالهةالعائلةبشأناما

و)شو(،،لهابنةً)حتحور(جعلواأخرىمواضعوفي)حتحور(واحياناً،)رعه(اسمها

ايضا)28(.لهابنةً)ماعت(الآلهةوجعلوا،لهابناءًو)سيت()اوزيرس(

(رع-آتوم)للألهالإلهةالعائلةصارتآتومالالهمعرعالالهادمجوعندما

وسيثواوزيرساحفاداونوتوجبابناءاتفنوتووشوابارع-اتوم:)92(يأتي!ما

تاسوعبدورهاتمثلالتيالألهةالعائلةت!تملوبهذالأحفادهابناءاونفثيسوايزيس

بوليس.هليومدينة

)ملك،اتوممعلمطابقتهنتيجةجاءاللقبهذاانويبدوالآلهه()ابوالقابهومن

وولاءاعجابمدىيبيناللقبوهذا،الاحد(الواحد)الاله(،الحق)سيد،(الآلهة

و)سيد(العالم)ضوء،(جسده)صانع،(الآلهةمنهخرجتالذي)الالهفهوبهاتباعه

وجميعوالناسالآلههخالقانهفيهرأوااتباعهانالالقابهذهمنويظهرالغرييين(.

)3(رقمالشحل!ذلكوينظر35.ص،السابقالمصدر،ادولف،أرماق)26(

73.ص،،0591(،)القاهرة،2ب،الشمسموحب!ؤ،احمد،بدوي)27(

802.ص،7391(،)بغداد،%2،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة،طهباقر،-

02.اص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم()28

البحث.من)63(صذلكحولينظر)92(

92

http://al-maktabeh.com



القديملأالصريلأالآلهلأمبتمعفىوأثرهاالجغراثيلأالبينلا

علىالمتسلطالابديةرب،الاحدالواحد،والارضالسماءوسيد،نفسهحتىالأشياء

والبشر)03(.الآلهة

لعللنشأبلواحدةلعلةٍيصنلمالقدماءالمصريينعندالشمستقديسان

وتقدير،منهاورهبةخوفرمنمتأتيالهضابس!انلدىفتقديسها،متفرقة

الخيربهاظنوالانهمفقدسوهاالخصبةالزراعيةالاراضيس!اناما،لجبروتها

الف!رأهلقدسهافيما،نفعهاوعميمودفئها،الزرعفيتأثبرهابسببالوافر

السماءفيالعجيبلمسراهاوكذلكالحائناتشؤونجميعفيالواضحلتح!مها

جماعاتويجبراشرقتحلماالاختفاءالليلنجوميلزمالذيلجبروتهاو!ذلك

.)31(غابتحلماالسباتعلىوالحيواناتالبشر

ول(:4)ولحاتونالاله3(

الاسمو!ان،القديمةالممل!ةاياممنذمصرفيمعروفاًاتوناسم!ان

الذي،رعللالهتجسيدأالسماويالحائنهذاعدوقد،و(()2الشمس)قرصيعني

(.)33جسمهآتونانالقدماءالمصريونعنهقال

ق.م-0155)عشرةالثامنةالاسرةعهدفيالهاًالابوصفهيعبدلمآتونولحن

ق.م(0913-ق.م)0014الرابعتحوتمسالملكزمنمنذوبالتحديد،ق.م(5912

202.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)03(

04.-93صص،السابقالمصدرالمزيز،عبد،صالح()31

173.".3(،)2919,(32 Gunn,,.B "Notes on the Aten and his names" in JEAVol)

791(،ؤ،)القاهرة،ابراهيمميخائيلنجيبترجمة،الفراعنةمصر،النجاردنر،-

243.ص

152.،،09Watterson,,.B Op. ci-

27,.CDEA,p-

471.citip33).!،.!،معلا )G

Redford, ,.D "The sun - disc in Akhnaten' s program: Its worship and-

.22.Antecedents" in JARCE- Vol ,17 ,)0891( p
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الأولالفصل

لقرصيتعبدوهوفيهايظهرعهدهالىترجعمنحوتهعلىا!لنقبونعثرحيث

)34(.الشمس

بالالهالاهتمامازدادق.م(1325-ق.م)0913الثالثامنحوتبالملكزمنوفي

يأسرالذيالوحيد)السيدفيهجاءنصعليهانقشلوحةعلىعثرفقداتون

،مجربصانعوهووالبشر،الآلههعلىافضالذووهو،يومحلفيجميعاَالاراضي

()35(.الخيراتمانحوهوملاجئهاالىقطعانهيسوقوراع

اتون)اليكوردآمونالالهإلىمقدمةايضأالملكهذازمنمنانشودةوفي

و(.()6الحياةومانح،الاحياءخالقيا،الصباح

واضحبش!ليدلامونالالهالىمقدمةانشودةفيآتونالالهاسمظهوران

تدريجي.بشصلتمَديمهاصحابهارادجديددينيلفصرتمهيدهناكانعلى

الهفيهمثلايضاًالثالثامنحوتبزمنالىيرجعلوحعلىعثروحذلك

اسمه،افقه!السعيد،الأفق)حورالأتيالنصوحولهالصقرحورسبهيأةالشمس

(.()37أتونفيالذيشو

266.ص،1002(،هرةلقاا)،5ب،لقديمةامصر،سليم،حسن)34(

024.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-

قبل332عامحتىالمصوراقدممنذمصرتاريخموجزالفرعونيةمصر،احمد،فخري-

255.ص،5791(،)القاهرة،الميلاد

.341ص،5591(،)القاهرة،فخرياحمدترجمة،المصريةالحضارة،جون،ولسون-

.923ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)35(

024.ص،نفسهالمصدر()36

.155".،،Watterson, ,.B Op. ci-

37).كل،.174 Gunn,,.B Op.cit)

_Redford,,.D-Op. cit,24p-

31

http://al-maktabeh.com



القديمةالمصريلأالآلهلأمجتمعفىواثرهاالجغرافيةالبينة

علىاطلقفقد،المسمياتبعضترحيب!ؤآتوقالالهاسمدخلو!ذلك

()38(.آتون)اشعةاسمالثالثلامنحوتبالمل!يالمرب

بدأمصرعرشأق.م(336-أق.م)352الرابعامنحوتبالملكاعتلىولما

احدهوآتونانالأمربدايةفيفادعى،الأوحدالالهآتوقالالهلجعلمنظمةحملة

رع!لماتذي)هاهيالملكهذانصوصاحدفيوردوقد،رع)93(الالهأسماء

وجهي،وعرفها،قلبيففهمهاالحقيقيمعناهاالعطيموالديعلمني...لقدأمامك

انا()04(.ففقهتها

عليهاطلقطيبةفيآمونالالهمعبدمنبالقربالشمسلالهمعبدببناءقامثم

ظهر(اختي-)حورللالهصورالمعبدهذافيونحتت،()41(العظيمآتون)نوراسم

)42(.الشمسقرصيعلوءصقروراسانسانبهيأةفيها

للمحاجربعثةراساعلىآمون!هنةرئيسارسلح!مهمنالرابعةالسنةوفي

محلآتونالالهوضععناعلنوعندها،طيبةالعاصمةعنابعادهمنتم!نوبهذا

)43(.طيبةالهةمجمعراسعلىآمون

238.صمصر،تارلخ،هنريجيمس،برستد)38(

.801ص،0002(،)القاهرة،جر،القديمالمصريالأدب،سليم،حسن-

341.ص،السابقالمصدر،جون،ولسون-

172,.Op. p,.tic,!.93)،حالهلا )G

93.ص،(6191،)القاهرة،اخناتون،المنعمعبد،بحرابو-

238.صمصر،تارلخ،هنريجيمس،برستد()04

923.ص،نفسهالمصدر)41(

.46ص،السابقالمصدربحر،ابو-

702.ص،بت(،)القاهرة،القديموالشرقمصرحضارة،وآخرون،احمدابراهيم،رزقانه)42(

25,.Redford,,.D Op.cit. p-

طه،ماهرمحمودترجمة،والتعددالوحدانيةالفرعونيةمصرديانة،ايرلك،هورنونج)43(

255.ص،5991(،)القاهرة
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الأولالفصل

منالأولىالسنواتانإذفعلهيريدلمادقيقتخطيطعنتتمهذهالملكواعمال

الإعداداختزالمنالرغمعلىالاَلهةبينالت!املحالةمهاجمةتشهدلمح!مه

الملكانذ!رهيجدروممافقط)44(.الشمسيةالآلهةمجموعةإلىمنهاال!بيرة

دينيإصلاحإلىدعاوانماآمونالإله!هنةضدالعداءيبدئلمالرابعامنحوتب

منه)45(.بالضديقفونفبدأواقبلهممنقاطعبش!لرفض

و!هنتهآمونالالهضديرة!ببحملةٍالسادسح!مهعامفيالملكوقام

آمونتماثيلتحطيمإلىالحملةهذهوادت،آتونالالهم!انةمغتصببأنهووصفه

اخناتونإلىراض()امونيعنيالذيامنحوتبمنوغيراسمه،وجدأينمااسمهومحو

اسماهاجديدةمدينةإلىالعاصمةبنقلقامو!ذلك،مسرور(،اتونيعنيالذي

()47(.آتون)افقتعنيوالتي()46(اتون)اخت

الالهمعبدففي،الالهةجميعشملبل7امون(اثارازالةعندالامريتوقفولم

المنقوشةالآلههسماءأوجميعوحتحوروآتومبتاحالآلههسماءأازيلتالحرنكفيبتاح

اوزيرسالآلههالمصيرذاتهلقيايضاًال!رنك!ؤالثالثتحوتمسمعبدوفي،هناك

.256ص،السابىَلمصدرا،يريكا،هورنونج()44

257.صالسابقالمصدر،حمدا،فخري)45(

علىالآنوتقوم،تقرلبأمصروتتوسط،النيلنهرمنالشرقيةالجهةعلىتقع:آتوناخت)46(

فيالحوطةوتلالحاليةالمنيامحافظة!قنديلوالحاجالعمارنةتلهيقرىئلاثاطلالها

معابدمنالعمرانيةمنشاَتهاوتت!ونواللبنالطابوقبمادةبناءهاوحاق،اسيوطمحافظة

المدينة.لاهلواخرىوعائلتهللملكواحدةومقبرتينالسصنوبيوتالملحيةوالقصورآتون

ذلك:حولينظر

178.ص،002(3،)القاهرة،ا!لصريةالآثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور

926.ص،5ب،القديمةمصر،سليم،حسن)47(

241.-024ص،مصر..تاريخ،هنريجيمس،برستد-

004".6(،691,London),فىAldred, ,C The Egyptian-
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القديملأالمصريةالآلهلأمجتمعفىوأثرهاالجغرافيلأالبيئلأ

-)48(
لانها)الآلهه(!لمةأزالةإلىعمدو!ذلك.وجبومنتوواتوموحورسوايزش!

القوةهوعبادتهتجبالذيالالهانواعلن،للتوحيدالجديدةدعوتهمعتقعارض

محسوساً)94(،شيئاًالشمسمنجعلتالتيالخفية

صورةوجعل5(.)ْالالهتعنيالتي)نتر(!لمةتماماًتقابلآتون!لمةوصارت

)51(
بعضوجؤ،بشرلةبايلمتتتهياشعةمنهتخرجالذيالشمسبقرصتتمثلآتون

منهذاي!ونانويرجحال!وبراافعىللقرصالسفليةالحافةفيوضعاللوحات

)52(.القديمةالمصريةالدينيةالمعتقداتتأثير

تخرجقوةمعناه،متسيداًرمزأ!انالقدالرمزهذاعنبرستدالاستاذويقول

هذافيالبعضيرىوقد.الناسواعمالالعالمعلىيدهاوتبسطالسماويفيضهمن

غيريبدولاالروحيا!لعنىانالواقعول!نالماديالقرصعبادةترجيحمعنىالرمز

.916ص،ب!السالمصدرا،دولفا،رمانا(48)

,Wattersonهْ."،158.4 ,.B Op. c-

()94

()05

)51(

)52(

.242ص،السابقالمصدر،ميخائمِلنجيب،إبراهيم

238.ص،..مصر.تاريخ،هنريجيمس،برستد

.176.,.B Op.cit, p,-!كل!للاك

926ص،5ب،القديمةمصر،سليم،حسن

245ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-

262.ص،..الفرعونيهْمصر،ب!رابو-

)4(.رقمالش!ل!ذلكوينظر

يمسكانسانويدصقربهيأةنعرمرصلايةفيمللحورسالالهانذ!رهيجدرومما

هيوهذه.واستسلامهماخضاعهمعنتعبيراًالملكًإلىليقدمهمالدلتاسحانمنبمجموعة

بشرلة.بيدالهفيهايطهرالتيالأولىالمرة

46.ص،3002(،)القاهرة،القديمالعالمفيالفنتاريخ،علي،رضوان:ذلكحولينطر

)5(-رقمالش!لينطرو!ذل

.)4(رقمالش!ل!ذلكوينظر.ا62ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان
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الأولالفصل

رمزٍأيتمثيلأوظهورحرمالامربهذاالاعترافلأن،الحالةهذهفيحتىممحن

حولقامتالضجةهذه!لاننتصورانالعسيرلمن.وانه..أخرىصورةأيةفيللاله

ماهناك!انلماصحيحاَ!انلوالأمرذلكفان،وحدهالماديالشيءذلكتمثيل

()33(.الاخرونالشمسعباديمثلهااناعتادالتيالأخرىالصورتحريمإلىيدعو

الدينمحلليحلجديدعالميدينإلىدعوةبدأقداخناتوني!ونوبهذا

بش!لمتأثراًاخناتونو!ان،وحدهامصريخص!انالذيالقديمالمصري

بعدنفسهفناءوباطمئنانيتقبل!انولذلك،الجديدالههوأزليةبوحدانية!بير

)34(.عمرهيطولباناملهمنالرغمعلىالموت

فبعض،الدينيةاخناتونثورةإلىادتالتيالأسبابفيالباحثوناختلفوقد

والبلدانالشامبلادديانةبتأثيراتتتمثلخارجيةلأسبابقامتانهايرىالباحثين

الاسرةعهدفيحدثالذيالمصريالتوسعبعدمصرإلىدخلتوالتي،لهاالمجاورة

المصريالبلاطالىاجنبياتاميراتدخولنتائجهمن!انوالذي،عشرةالثامنة

خارجمنوتقاليدثقافاتنقلإلىادىوهذا،البلادعرشبعدفيمااولادهنوتسنم

)55(.المل!يبلاطهاإلىوبالتحديد،داخلهاإلىالبلاد

الشاموبلادمصربينالمتبادلةالتأثيراتانيظهرالرايهذامناقشةوعند

منوجدهابوهبهقاملمااستمراراً!انتاخناتوندعوةاصلولحن،قوية!انت

الأولالهاهوبلمصرعنغريباًليسالالهوهذاالشمسالالهشأناعلاءوهوقبل

،سوسز!يترجمة،القديمةمصرفيوالدينالفحرتطور،هنريجيمس،برستد(53)

.186ص،6191(،)القاهرة

313.ص،5ب،القدلِمةمصر،سليم،حسن)54(

)بيروت،،رزقابراميمترجمة،الثالثامنحوتبعهدفيطيبة،اليزابث،رايفشتال)55(

.903ص،6791(،نيويورك
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القديملأالمصريةالآلهةمجتمعفىوأثرهاالجغرافيةالبيئلأ

الرابعةالاسرةنهاياتفيحصلماوهذاالتوحيدمنقريبةدرجةبلغوانوسبق

الخامسة.الاسرةوعصر

إلىينقسمونوهؤلاء،داخليةالثورةأسبابانيرىالأخرالباحثينوبعض

فريقين:

تتعلقواقتصاديةسياسية!انتالثورةأسبابانالأولالفريقصحابأيقول

يهددونبهاصاروادرجةإلىوالاقتصاديالسياسيمونآالإله!هنةنفوذبتزايد

)56(.الملكم!انة

وأآمون!هنةعصيانعلىدليلاواشارةايةوجودلعدمالرايهذانرجحولا

بهارسلهالذيللامرامون!بير!هنةتتفيذيؤيدهماوهذا،للملكطاعتهمعدم

!انانهإذم!انةمنللملك!انمانغفللاانعليناو!ذلكالمحاجر،إلىالملك

)58(.امونلعبادةيدعونمثلمالعبادتهيدعونآمونو!هنة،37()الارضعلىالهاً

لنمونتيجة!انتالدينيةاخناتونثورةان:الثانيالفريقاصحابيقولفيما

الديانةعنالغموضازالةفيالرغبةعنفضلاً،القديمةالشمسيةللديانةطبيعي

جؤبالحياةيضيقونالناس)!انالصددهذافيارمانالاستاذويقول)93(.السائدة

(56.Redford,,.D "Akhenaten in tradition and reality11in JARCE11303،,)7691(pp)
52-05.

257.ص،...الفرعونيةمصر،حمدا،فخري-

الدراساتمر!زرئيس-قنواتينجيبالد!تورالاستاذمعشخصيةمقابلةو!ذلك

م.18/2/4002،القاهرة-استراليا،سدنيجامعةفيالمصرية

،9991(،)القاهرة،فرعونياالله!نانة-القديمةالاديانموسوعة،!امل،سعفان()57

صر،64.

)91(.ص،ا!للكم!انةحولينطر)58(

.525ص،...الفرعونيةمصر،احمد،فخري()95
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الأولالفصل

...استعداداًاحسنلقومحأ!اذيبتظهروالتيالسابقةالعهودمنموروثةظروف

،يعقلونلاناسشيئاًتعنيلااشياءاًورائهاتجرديانةخدمةملواقدالناسو!ان

وهذا(الشمسي)1بافضالهاولحسونيرونهاالتيالالههوحبعبادةيودونو!انوا

()06(.الحقيقةنحواذنيسير!انالجيل

والالهامونالالهبينبسيطةمقابلةعقدنافلوقبولاًالا!ثرهوالرايوهذا

لهو!ان،يرىلاالذي(المختفيأو)المختبئيعنيامونالالهاسمانلنالظهراتون

وفي،المعبداخر!ضتمثالهم!انويقع،الاوزةأوال!بشهومقدسحيوانيرمز

ومشاهدته،معقدةطقوسبعدالاإليهالوصوليم!نولاظلمةالاجزاءا!ثر

فيمو!بهفييظهروحينما،ال!هنةو!بارالملكهممعدوديناشخاصفيتتحصر

العصرطبيعةمعتتوافقتعدلموالخصائصالاموروهذه.يغطى!انالاعياد

بعدها)61(.وماالمجاورةالبلدانعلىوالانفتاحمصرعاشتهالذيالجديد

،للعيانواضحوهو()الالهيعنيصارالأخيرةالمراحلفيفاسمهاتونالإلهاما

بهيأةيمثلولم،للسماءمفتوحةمعابدهو!انت،مخلوقأيعنحجبهيمنولا

لو!البلدان!ليغطيفهومعينشعبأوببلاديختصولم،ابداًحيوانية

(.)62الشعوب

علىمنقوشتينوجدتاأنشودتينفيضمنتفقداخناتونمعتقدمادةاما

اما.آتونعالميةفيهاتظهرولمالثانيةمناقصرالاولى،العمارنةتلمقابرجدران

.63()مفصلبش!لآتونعالميةوتتناولطويلةفهيالثانية

.161ص،لسابقارلمصدا،دولفا،نرما061()

.135ص،بقلساارلمصدا،جون،ولسون)61(

.238ص،..مصر.تارلخ،هنريجيمس،برستد()62

246.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم
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القديملأالمصريلأالآلهلأمجتمعف!واثرهاالجغرانيلأالبينلا

نجملانويم!نتقريباً.ح!مهبنهايةوانتهتطويلاًاخناتونديانةتدملم

)64(.يأتيبمانهايتهااسباب

منتأتيولم،الملكمنأيأعلىمنجاءتالجديدةالديانةإلىالدعوةان:اولأ

لاعتقادهم.مخلصينمؤيدينل!ثاي!ونحتىالمجتمعوسط

امروهوالقائمالدينمعالتناسقروحينقصهاالجديدةالديانة!انت:ثانياً

مصر.تغييرفيأيلنجاحضروري

منيتطلب!انالذيالتأملبصفةتتصفالجديدةالديانة!انت:ثالثاً

يؤدونالجديددينهوأتباعاخناتون!انالذيالوقتففي،أعمالهمتركالناس

أسيا.فيينحسرالدولةنفوذ!ان،الههمأناشيدويرددونعبادتهم

إليه.دعاماي!مللهخلفاًاخناتونيتركلم:رابعاً

والنبولم:القمر4(

الا،بالشمساهتمامهمإلىيصللمبالقمرالمصرييناهتمامانمنالرغمعلى

.)65(واحدالهمنا!ثرومثلهعدةأسماءتخذ91عبدوهانهم

الجرملهذاصارسيرالقمرحسبمواقيتهميرتبونالمصريون!انفلما

فيعبادتهوتر!زت،والحىوالادابالحسابالهفعدعندهمم!انالسماوي

أبيبالطائرفيهالهيرمزانالعادةوجرت،)هرموبوليس(الاشمونينمدينة

256.ص،نفسهلمصدرا()64

.64-63صص،السابقالمصدر،محمدفؤاد،شبل-

894(65.Helck,,.W "Thot" inLA- Vol,6,)8691()p
الدينصلاحترجمة،القديمةمصرفيوالرموزالمعبوداتمعجم،مانفرلدلورحر،-

30ص،0002(،لقاهرةا)،رمضان

38

http://al-maktabeh.com



الأولالفصل

و)تحوت(القمربينوالارتباطقمرياًالهاًعدالذي)تحوت(الالهرمزوهو،)66(منجل

و!ان،السنينبحسابالمختص4الاو!ذلك،للوقتالهاتحوتجعلالذيهو

راسهعلىيحملالقردلهذاتماثيلعلىعثرفقد،البابونبقردتحوتللالهيرمز

.)67(والهلالالشمسقرص

وقدالمسافراسمهيعنيوالذي(Khunsu))خونسو(بالالهالقمرمثلو!ذلك

علىوالهلالالقمرقرصحاملاًمريوطتانوساقاهمومياءش!لفيشاببهيأةمثل

موت)68(.والالهةآمونللالهابناًعدوقد،راسه

إلىطيبةمعابدعلىمنقوشةعليهاعثرالتيالقديمةالمصريةال!تاباتوتشير

يسيطرلانهبالحواملوثيقةعلاقةلهو!ذلكوالشفاءالصحةالهةمنالالههذاان

.)96(وحساباتهالوقتعلى

جؤمهمةم!انهوتبؤات،القدماءالمصريونعبدهاالتيالنجومبينومن

علاقةالنجملهذا!انوقد،(Serius)(اللب)نجماليمانيةالشعرىنجمديانتهم

66)،كلهـ.د.25 LE)

38.صمصر،تاريخ،هنريجيمس،برستلى-

178,-177.CDEA,pp-

الدولةعصورنهالِةحتىمصرالقديمةفيالقمر،المنعمعبدرحاب،الصمدعبد-

18.صم(3002،الاثار!لية،القاهرة)جامعة،غيرمنشورةماجستيررسالة،الحديئة

.)75(صيىالثانيالفصلالاشمونينمدينةحولوينظر

182.(67.Watterson,,.B Op. cit,)p
.37ص،6191(،)القاهرة،فخرياحمدترجمة،الحضارةشجرة،رالف،لنتون-

235.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم-

069..er،.+, "Chons" in LA Vol ,I)7591( p3(68)كلحلاB

68-67صص،السابقالمصدر،رشيد،الناضوري-

.36ص،السابقالمصدر،المنعمعبدرحاب،الصمدعبد-

.629.er,,.H Op. cit, p3(96)حأللاB
015.03،،Watterson,,.B Op. ci-
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القديملأالمصريةالآلهلأمجتمحفىواثرهاالجغرانيلأالبينلأ

عندالسماءفيتموزشهراخرفيالنجمهذايظهرفعندما،النيلنهربفيضانوثيقة

وعدالنهر،فيضانثمومنالغزيرةالمياهلوصولالبشيربمثابةذلكيونالفجر

)07(.للمزروعاتالجديدةالسنةلبدءرمزاًظهوره

المصريينديانةفي!بيراًدوراً(Orion))اوريون(المسمىالنجملعبو!ذلك

حزيرانشهريبينمصرفييصادفوالذيالعنبلجنيالبشيربمثابةظهورهو!ان

معتساوتوقد(Sah))ساح(اسمعليهايطلقونالقدماءالمصريونو!انوتموز.

)71(
.وزيرس

انهمحتىالمصريينقدماءعندمرموقةبم!انةيتمتعالقطبيالنجمو!ان

يعرفلا)انهأو(الهلاكيعرفلاالذي)النجمانهعنهفقالوا،للخلودرمزاًعدوه

الذينللموتىرمزاًصارفانهالتعبيعرفولايموتلاالقطبيالنجمانوبما(التعب

بالخلود)72(.وظفرواالموتعلىانتصروا

تسقطالمراةيشبهبقرصومثلوهالزهرة!وبالمصريونعرفو!ذلك

توابعمنوانه،!و!باًانهعرفواانهمعلىدليلوهذا،الشمسأشعةعليه

7(.)حتحور()رأسمائهاومنللصمالرمزاًالزهرةعدواوقد،الشمس

.45ص،بقلساارلمصدا،دولفا،رمانا)07(

.78ص،لسابقالمصدرا،يريكا،هورنونج-

.45ص،بقلساارلمصدا،دولفا،رمانا)71(

62.ص،السابقالمصدر،خرونوآهنري،فران!فورت()72

.35ص7391(،)القاهرة،العلومعلىالمصريةالحضارةفضل،رسميمختار،ناشد)73(
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الأولالفصل

5(الهوا،:

بهيأةومثلوه(Shu))شو(الالهاسمتحتفعبدوهالهاًالهواءالمصرلينقدماءعد

غطاءيرتديادميةبهيأةومثل،)نوت()74(السماءالهةيديهب!لتايرفعواقفإنسان

اليمنىبيدهويمسك،طويلةريشةفوقهالعقاليشبهماوعليه!تفيهعلىيتدلىراس

وسطها)75(.منبعصايمسكوباليسرى،)عنخ(علامة

قبلمنخلقالذيالأولالالهيالزوج)تفنوت(الآل!ثةبمعية)شو(الهواءالهيعد

اختهمنوتزوج)رع(للإلهابناًصار)شو(فان)رع(للإلهمساوياًآتوم!انولما،آتوم

.)76(بالأسدلهيرمزفصار)تفنوت(

اليونتوبوليس(مدينةهو)تفنوت(والالهة)شو(الالهعبادةمر!زان

(Leontopolis)وحمسب()77(.اليهوديةب)تلحالياًوتعرفالاسد()مدينةتعنيوالتي

الاتي:النحوعلىالالهلهذاالاليهةالعائلةت!ونشمسعينلمدينةالخلققصة

له)78(.ابناءونوتوجبوزوجةًاختأوتفنوتابأرع-اتومالاله

(74 Budge,,.W BD, .pCXI)
31.Watterson,,.B Op. cit, p-

13..LEM,p-

.165(75.CDEA,)p
والصفحة.المصدرنفس()6رقمالش!ل!ذلكوينظر

14(76.LEM,)p
31.9.("،(77 Watterson,,.B Op.)c

عبد،الدينينظر:نور.القاهرةمدينةشمال!م()32بعدعلىاليهوديةتليقع-

91.ص،السابقالمصدر،الحليم

.166ص،9891(،)بغداد،حسينمحمدنوريترجمة،النيلعلىالساحنون،ولس،بدج)78(

.168ص،5791(،)القاهرة،المصريالتاريخهامشعلى،القادرعبد،باشاحمزة-
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القديملأالمصريلأالآلهةمجتمعفىوأثرهاالجغرانيلأالبيئلأ

الشمسحرارةشدةمنتخففلانهاالشمالريحالقدماءالمصريونوعبد

!انتوانماالانتشارواسعةت!نلمعبادتهاول!ن،الصيففياللاهبة

محدود-)97(.

الأرضية:ثانياًالظواهر

الأرصْ:(ا

الهتهم،منالهفعدوهاالمصريينقدماءعندمقدسهَبمانةالأرضحظيت

رجلبهيأةصور،نوتالسماءالهةوأغزوجوهو،8(ك!()ْالأس!)جب(اسمعليهاواطلقوا

الجبالللتعبيرعنربمارجليهأحدىثانياً،)شو()81(الإلهقدميعنديضطجع

جانبيهاحدلونوقد،)82(النباتاتجسدهعلىوتنمو،الأخرىالأرضيةوالمرتفعات

الأراضيعلىدلالةالأسودباللونوالأخر،الصحراءعلىدلالةالأحمرباللون

8(.)والخصبة

لىيتدراسغطاءويرتدي،يديهأحدىرافعاًواقفرجلبهيأة!ذلكومثل

الاوز)84(.بطائرالمتمنَلالالهرمزيعلوه!تفيهعلى

.48ص،بقلساارلمصدا،خرونوآ،هنري،نحفورتفرا)97(

.68ص،بقلساالمصدرا،رشيد،ضوريلناا;08(

041،"Spence, ,.L Op. cit-

014".8,(1LEM)
.65ص،السابقلمصدرا،خالد،لحميريا82()

.29ص،السابقالمصدر،طه،باقر-

.915ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،.إبراهيم-

42

13..LEM,p-

36.(83.Watterson,,.B Op. c) ,t)P

.154.(84 CDEA,)p
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الأولالفصل

هذامنحوقد،()85(الآلهة)أميرو(الآلهة)ابومنهاعدةبالقابجبالالهلقب

)وريثعليهأطلقالذيللملكواخيراًلحورسثماوزيرسللالهالأرضيةسلطتهالإله

جب()86(.

اماً،)تفنوت(والآلهة،اباً)شو(الالهمنتتالف)جب(للالهالال!ثةالعائلةان

تاسوعوفق،الثانيالالهيالزوجوزوجتهيمثلوبذلك،زوجةً)نوت(والالهة

حورس،سيثوايزش!،،اوزيرس:همالهةخمسةالالههذاانجبوقد.هليوبوليس

ونفثيس)87(.

:نلانساا(2

:الامالاَلههَأ(

عندالخصوبةمواطنتبرزانثويةتماثيلفيتجسدتالامالآلهةف!رةان

حياةجؤالقديمالادنىالشرقفيارتبطدينيف!ريتطورعنوتعبر،)88(المراة

علىعثر،وقد)98(الانجاببزيادةأوالجديدبالخلقأوالأرضبخصوبةالاستقرار

التيالمواقعواشهر،مختلفةموادمنمصنوعةالامبالالهةالخاصةالتماثيلمنالعديد

ونقادهوالبداريسلامةبنيمرمدةفيحانتمصرفيالتماثيلهذهعلىفيهاعثر

85).أ)*ح."،! Budge,,.W)B
4.(86Ibi)

101.ص،السابقالمصدر،مانفريد،لور!ر-

14.(87.LEM,)p
36..Watterson,,.B Op. cit, p-

فيالحجريةالعصورخلالوالاستقرارالقرحالبينماالديانة!انشأة،احمد،سعيد;88(

الوطنفيالحضاريوالتراثللاثارعشرالخامسالموتمر،*الادنىالشرقبلادبعض

.126ص،)0002(،العريي

54..(98 James,,.E The cult of the mother goddess, (London,)8391)p
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القديملأالمصريلأالآلهةمجتمعف!وأثرهاالجغرافيةالبينلأ

العالمفيوالخلودوالبعثالولادةاعادةبف!رةارتباطهاوبسبب،)09(والثانيةالأولى

9(.االمقابزفيللموتىمصاحبةتماثيلهاوجدتفقدالاخر

وظائفهاوارتبطت،التاريخبدايةعندالمجردةالامالالهةتماثيلاختفتلقد

.29()إيزيسبالإلههذلكوبعدحتحوروالالهةنيثالالهةمنبل

ب(الملص:

عنالمصريةوالف!رة،لالهتهمالقدماءالمصرييننظرةبينللفصلمجاللا

قبلالأرضعلىملو!اً-الأولىالخلقالهة-العظامالآلهة!انفقد،الملو!ية

)تورين(برديةلناوتذ!ر)39(،الاسفلالعالمإلىيهبطوااوالسماءإلىيعرجواان

ح!مهمسنيوتذ!رالمل!يةالقوائمفيالملوكأسماءمقدمةفيالآلهةأسماء

ومناوزيرسابيهعنا!للكورثالذي)حورس(الالهالملوكالآلهةهؤلاءاخرو!ان

طبيعتهعلىقائماًالملكحقيونذلكعلىوبناءًمصرملوك!لينحدر)حورس(

)49(.الدممعتتتقل!انتالتيالال!ثة

بنيفمرمدةاعلاهفيالمذ!ورةالمواقعبشأناما126.ص،السابقالمصدر،احمد،سعيد()09

وعلى،الحاليةالخطابيةقريةمنبالقرب،الدلتاغربجنوبالىتقعصغيرةقريةهيسلامه

السابقالمصدر،الحليمعبدالديننورينظر:.القاهرةغربشمال!م(05)حواليبعد

استخدمالتيالمواقعاقدممنوهيالحاليةاسيوطمحافظةفيتقعقريةوالبداري.146ص

اما091.صالسابقالمصدر،الحليمعبدالديننورينظر:ادواتهم.صناعةفيالنحاساهلها

بحدودالاقصرمنالشماللىاالحاليةقنامحافظةفياطلالهتقعقدييماثريموقعفهينقادة

03(s.):ينظر

218.ص،السابقالمصدر،الحليمعبدالديننور

(19 Saied,,.A Gotterglaubon and Gottheiten in der vorgeschichteand)
261..Fruhze5ْt Agyptens, (Kairo,,)7991 p

(29 Tobin,,.A "Isis and Demeter: Symbols of divine Mother hood" inJARCE)
126.-125.Vol,23,)8691( pp

36.".،5(591(39,Frankfort,,.H The kingship and the gods,(Chicago)
15..(49 Tevelde,,.H "Horns" inLA Vol,3,)0891()p

59.،صبت(،)القاهرة،بيوميعباسترجمة،!،فاندييهوجاكاتيين،دريوتون-
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الأولالفصل

وعندالالهأف!ارخلاصةواعماله،الالهمشيئةهيالملكمشيئةو!انت

الملكاتخذوقداله)59(،انهعلىإليهينظرونالناس!ان،الملكشخصإلىالنظر

الذي(العظيم)البيتيعنيوالذي)فرعون(واشهرهااهمهامنعديدةالقاباًالاله

!انإذ(الطيب)الالهايضاًالقابهومن،)69(اليهويلجأوقرعيتهجميعفيهيعيش

استيقظلقد،الطيبالالهاستمقظالقدصباحأنومهمنالملكيستيقظحينينادى

)89(الأشياء(و)صانع(المحسن)الاله،(العظيمب)الاله!ذلكوتلقب()79(الطيبالاله

الارضين()99(.)الهأوالممل!تين(و)الهرع(و)ابن

تماماًواضحةت!نلمالأولىالثلاثةالمصريةالاسراتعهدفيالملكالوهيةان

عندالملكبهيتسمىالذيالاسمو!ان،حورسبالالهنسبهاتصالمنالرغمعلى

وترسمالمل!يللقصرموجزةصورةيمثلمستطيلاطارداخلي!تبالعرشتوليته

المذ!ورةالاسراتملوك!انفقدذلكعنوفضلاً،01()حورس()ْالالهصورةفوقه

وععدولادتهممنذالاليهةباد)!ا(يتصلونلانهمالعاديينالافرادعنيختلفوناعلاه

مل!اوالهاجديدمنالملكيصبحوهناكصقرهيأةعلىالسماءإلىيصعدونمماتهم

السماء.)101(في

(59,Frankfort,,.H and others, The Intellectual adventure of ancientman)
.71.Chicago,,)4691)p

.001ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج-

98.ص،2991(،)القاهرة،القديمةالمصرلةالحضارةمعجم،وآخرون،جورجبوزنر،)69(

89.ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج-

34.ص،السابقالمصدر،النشورتر،)79(

.001ص،النيلعلىالساحنون،ولس،بدج()89

36.(99.Frankfort,,.H The kingship and the gods,)p
.04ص،(9991،)عمان،المصريالدين،خزعل،الماجدي

36.(001.Frankfort,,.H The kingship and the gods,)p
.19ص،السابقالمصدر،فاندييهوجا&اتيين،دربوتون-

74.09،،(101 Aldred, C، Op.ci)

292.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم-
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القديملأالمم!ريلأالالهةمجتمحفيوأثرهاالجغرافيةاليينلأ

فبعدالناسمنوالعامةالملكبين!بيرجداًالفارق!انالرابعةالاسرةعهدفي

يتمتع!انوالذي،)(رع)2ْالشمسلالهابناًالملكصار)رع(الاله!هنةنفوذقويان

ل،)30الآخرةالحياةفيلاتباعهالخلودمنحعلىوقادز،الدنياالحياةفيحقيقيةبعبادة

الفرعونقوةإلىيرمز!انالذيالهرمحولقبورهموالامراءالموظفوناحامللذلك

بذلكقاموا!مابخدمتهوالقيامالأخرىالحياةجؤلهولاءه!اللتعبيرعنوتفوقهوسموه

!باريدفنانالخامسةوبداياتالرابعةالاسرةايامفيتقليداًوصارالدنيافيالعمل

.)1ْ4(حياتهفي!انوا!ماحولهفيلتفونالملكحولالموظفين

وبش!لاثرالذيرعالالهبعبادةفراعنتهابايمانالخامسةالاسرةتمتاز

وبلتاريخهم!لفيالقدماءللمصريينالدينيالف!رعلىو!بيرواضح

الاسرةعصر!انالشمسيبالمذهبتأثراًالعصورهذهوا!ثربعامةعصوره

اسماؤهمسبقتالذينوالملوكالآلهةل!لالاصلالشمسالالهصارإذ،أ()5ْالخامسة

مثلالاسرةهذهملوكأسماءتر!يبفياسمهدخلو!ذلكرع(الاله)ابنبعبارة

م(،ق2455-مق)2475!ارع()نفراير،م(ق2475-مق)2487)ساحورع(

2375-مق2414)اسيسي(!ارعو)جدم(ق2421-قم)2445اوسررع()ني

م()601(.ق

97.صمصر،تاريخ،هنريجيمس،برستد)201(

156..Re"inLA Vol,5,)8491("pلم.W,،!حB-

.42ص6691x(،)القاهرة،زهرانسعدترجمة،الفرعونيةمصر،جان،يويوت)301(

.151ص،...الفرعونيةمصر،احمد،فخري)154(

العصوراقدممنذالفرعونيةمصرتاريخجؤمقدمة-الحالدةمصر،الحميدعبد،زايد-

.264ص،6691(،)القاهرةمق.332عامحتى

354-355.صص1002x(،)القاهرة،أج،القديمةمصر،سليم،حسن)501(

75.ص،(8591،بغداد)،القديمالشرقتاريخ،احمدرشيدوجمال،سعيدسامي،الاحمد-

.337-333صص،اج،القديمةمصر،سليم،حسن)601(

013.LEM,p-
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الأولالفصل

فخمقبرفييدفنوالسادسةالخامسةالاسرتينعهدفيالمتوفىالملكو!ان

والنهارالليلفيالشمسسفينةوراءيسيربهاسفينةير!بو!انالمعابدلهوتبنى

اسريةالملكشعائراقامةتعدلمالاسرتينهاتينعهدوفي(،701والضياء)بالنوروينعم

قد)رع(الالهانيعتقدون!انواالمصريينانوذلك،ورسميةعامةاصبحتبل

(،)801عبادتهيجبالآلهةباقيممثلاصبحولهذاحيالهاذنفهوالملكشخصتقمص

والهرمالمل!يب)القصرتتمثل!انتخاصةاما!نجؤالعبادةتلكشعائرواقامة

عبادةوشعائرالقصرفيتقامالحيالملكعبادةشعائر!انتفقد(الشمسومعبد

الفراعنةجميعوالديعد!انالذيرعالالهعبادةوشعائرال!ثرمفيتقامالمتوفىالملك

مرتبطاًارتباطاًجعله)رع(الشمسالهمعالملكتوحيدانعلىالشمسمعبدفيتقام

عليهيطلق!انالذيشمسعينمعبدفيتقام!انتالتيبالشعائروثيقاً

ا(.)برسنوت()9ْ

الخامسةالاسرةنهايةإلىترجعالتي-الاهراماتنصوصلناوتصور

يسيطر!بيرةقوةيمتلكبانهمماتهبعدالملك-السادسةالاسرةإلىو!ذلك

1(ا:)ْالنصوصاحدفيوردفقد،!لهالاخرالعالمعلىبموجبها

.011ص،الفرعونيةمصر،حمدا،فخري()701

بقطر،لوشىترجمة،الاجتماعيالتاريخ-القديمةمصر،وآخرون،بتريجر،-

.79صم(.0002،)القاهرة

.12ص1002x(،)القاهرة،!2،القديمةمصر،سليم،حسن)801(

77.David, ,.R Religion and Magic in ancient Egypt, (London, ,)2002 p-

26..Quirke,,.S Op.cit, p-

العصربداياتحتىالتاريخقبلمافجرمنذالانسانقصةالحضارةشجرة،رالف،لنتون)901(

45.ص،(6191،نيويورك،)القاهرة،الحديث

01ص،2ب،لقديمةامصر،سليم،حسن-

411.ص،نفسهالمصدر)011(

47

http://al-maktabeh.com



القديمةالمصريلأالالهةمجتمعفىواثرهاالجغرافيلأالبيئلأ

علىالسلطانصاحبانه،العظيمالالها!برمنلانهتخافهالآلهة)جميع

عندموضوعةوالح!مةالابديةوله،القيادةباموريمسكالذيوهو،م!انه

(.قدميه

الىيصعدطائربهيأةمفاجئبش!لالاخرالعالمإلىالملكدخولوصور

:)111(النصوصاحدفيوردإذبسرعتهيتسللوهوآوىابنوبهيأةالسماء

قيمنياتحر!وانياميااستيقظوا،انهضتحوتيا،القاضيايها)استيقظ

الذيآوىابنوالاله،النيلمناترفعالذيالطائر،العظيمالانيسامام)كنست(

فمهفيالذيلسانهوانبخرتهقدالآلهةوانلطاهر،فمهانالاثلىشجرةمنخرج

ولاهذاي!رهوهوي!رهماي!رهوهو،البولويرهالروثيحرهوانهطاهر،

51خذو)تحوت()رع(السماءفييسبحاناللذانالتوءمانايهاوانتما،.....هذايأكل

يعيشوحتىتشريانمماويشربتأءنممايأ!لحتىمع!مالي!وناليحما

قويين،يجعل!مابمايصيرقوياَوحتى،تسحنانحيثيس!نوحتىتعيشانمما

حقلفيومشريه)يارو(حقل!اقيمقد!وخهتسيحان.انحيثهناكسِميحوحتى

يحيطانه)رع(!شرابوشرابهالالهانايهامعصماومأ!ولاته،(الطعام)قريان

-)تحوت((.السماءويخترق-)رع(بالسماء

نابعدالسماويالعالمإلىالميتالملكروحوصولحالةاعلاهالنص!لفا!موز

السماءفيالآلهةقبلمناستقبالهو!يفيةالسفليالعالمفيالمظلمةالحياةعنابتعد

الآلهة،بجنالخصوماتفييفصل!انالذي)تحوت(بايقاظبهترحيباًينادىإذ

ويذ!ر،الجديدالقادملاستقباليستيقظواانالنيامجميعمنيطلبو!ذلك

0.41ص،نفسهالمصدر(111)
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الأولالفصل

المصريينانإذ)!نست(ومنهاالسماويالاخرويالعالممواقعبعضأسماءالنص

تشابهفيهوالحياةاما!نالىيقسمالدنياعالممثلالاخرةعالمانيعتقدون!انوا

المتوفىالملكيوصفوبعدها،والحزنوالفرحوالخوفالنومحيثمنالدنياالحياة

المتوفىانالنصيذ!روبعدها،آوىابنمثلأوطيرمثلالسماءالىوصولهحين

وبعدها،الملكتحنيطالىإشارةالوصفهذاجؤوربمابخرتهقدالآلهةوانطاهر،

بعدبرازءا!لوبشدةي!رهالقديمالمصري!انفقدالميتي!رههمايذ!ر

الإلهينمنيطلبثمومن،لهالقرابيناهداءفيذويهيقصرلمنيحدثماوهذاالموت

منه.تم!ناامرمنىوليم!ناهمعهمالي!ونيأخذاءانو)تحوت()رع(

وهذاالمتوفىبهايحظىالتيوالروحيةالماديةالمنحعنبوضوحيتحدثوالنص

الماديالجسديبالوجوديؤمنون!انواالقدماءالمصريينانمردهي!ونربماالأمر

هذاي!ونوقدالأخرالعالمفيللميتالماديالتمتعام!انيةتقديراقلعلىأو

استمراراًالاي!نلمالأخرالعالمانالقائلةالنظروجههعلىمبيناًالاعتقاد

الدنيا.الحياةلعالموامتداداً

الأخرالعالميدخلوهوالمتوفىالملكيصورالأهرامنصوصمنبعضوفي

شديدينورعبذعرحالةفي!لهاالخليقةتصورحيث،الفاتحينالغزاةبصورة

فهووالبشرالالهةبالتهاميقومإذالاخرالعالميدخلوهوالمتوفىللملكرؤيتهابسبب

ثملذبحهماستعداداًيقيدهمثمومنالفخاخلهموينصبالحقولفيالآلهةيتصيد

الآلهةغيران،لحماًافضلهموالتهامبشييقومثماحشائهموانتزاعبنحرهميقوم

بامتصاصيقومفانهلهمالملكالتهامخلالومن،للطبخوقوداًتستخدمالقديمة

بانتزاعهوذلكالاخرالعالموسيدالآلهةاعظميصبحوبذلك)112(السحريةقواهم

.96ص،8991(،)القاهرة،يونسحسينمحمدترجمة،المصريينالهة،ولس،بدج)112(
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القديمةالمصريلأالآلهةمجتمحفيوأثرهاالجغرانيلأالبينة

يحيافهو،ابديأحياتهامدفانلذلك،الالهةجميعح!مةتحويالتيالآلهةلقلوب

(:)113نقرأالاهرامنصوصاحدففي،داخلهفيصارتالآلهةارواحلانوذلكالابدإلى

،السهامرماةويستعد،ترتعشوالنجوم،الممطرةبالغمِومملبدهالسماء)ان

اوناس،،الاله،الملكانهبالنير،المقيدوناولئكويفر،ترتعدالأرضالهةواوصال

جباراَ،صار...لقدالححمةالهاوناس،آباءهالتهامعلىيعيشالههيأةفيينهض

تسيروراءهو)!ا(ءهمنهاقوىاوناساصبحانجبهانوبعد،انجبهالذيآتوممثل

فهو،يسيرامامهواللهبجبينهفوقالافعىووضعت،فوقهمنوالالهة،حذاءهمرتدياً

يرغبها،التيالهأةيتخذ،يشاءيسيرانى،السماء!ؤثوراوناس،بقواهمحمي

بالسحر...(.بطونهميملئونالذيناولئكلحمويلتهم

حىمدةفيالهالهاًابنبوصفهالقدماءالمصريينبتقديسيحظىالملكوبقي

لقبق.م(2323-مق)2345تاويسحتبتتىالملكحملإذالسادسةالاسرة

الحقويمتلكرعسلطانوارثي!ونوبذلك.114(رع)الالهابنيعنيوالذي)سارع(

الملو!يةومرت،115()المصريالنفوذاليهاامتدالتيالأخرىالبلدانحىفيالالهي

بالتقديسيحظىيعدولم!ثيراًالملكم!انةفتراجعتضعفبمدةمصرجؤ

(113,Breasted,,.J Development of Religion and thought in ancientEgypt)
912.-127(،".9591,NewYork)

.08-96صص،المصريينالهة،ولس،بدج-

413.ص1002(،)القاهرة،2ج،القديمةمصر،سليم،حسن-

356.ص،أج،القديمةمصر،سليم،حسن(1)14

.81ص،السابقالمصدر،رشيداحمدوجمالسعيدسامي،الاحمد-

19.ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،دريوتون(1)15
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الأولالفصل

فيالضعفهذاوتعمق،السادسةالاسرةنهاياتفيوذلكانفاًذ!رالذيوالاحترام

.)117(امتيازاتهال!ثيرمنالملكفقدحتى)116(الاولىالمحنةعصر

فقدلل!ثيرمماالملكاستعادةمنالرغموعلى،الوسطىالدولةفياما

عشرالثانيةالاسرةوملوكبعامةالمصرهذافيالملوكبهامرالتيالظروففرضت

اشهرها!انوالتيالقابهمعليهدلتماوهذاالعنفبدلباللينيتعاملواان،بخاصة

(مق5591-مق8591)الأولامنحاتالملكتم!نانفبعد،()118(الطيب)الاله

الرعيةعندالملكم!انةتغيرتعشرةالثانيةالاسرةهيجديدةاسرةتأسيسمن

الملكهذانصوصاحدفيوردوقد)911(،عندهممرموقةبم!انةيحظىوبدأ

12(:)ْيأتيماال!تابية

4J1)نبرواحببتالحبوبزرعتالذي)انا (lل!فييحيينيالنيل،الحصاد

الرعيةلامتثالالاهذاوما،سلطانيتحتضمآنولا،عهديفيجائعفلا،والم

(.حديثهمموضوعصرتحتىبافحاريوتمس!همل!لماتيواستماعهملاوامري

تمتدالتيالزمنيةالمدةيشملولسونجونيسميه!ماالأولالمرضأوالأولىالمحنةعصر)116(

العصرهذافيعمتوقد،عشرةالحاديةالاسرةبدايةحتىالسادسةالاسرةنهايةمن

المصرية،الحضارة،جون،ولسوق،ذلكحولينظر.القديمةمصرمدن!لالفوضى

كذلكوينظر918.-185صص،فخرياحمدترجمة

،1991(،)القاهرة،القديمةالعصور!ؤمصر،وآخروننميرإبراهيم،الدينسيفا-

6.5-55صص

301.-201(117.Aldred,,.C Op. cit,pp)
19ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،دريوتون1()18

.017ص،1002(،)القاهرة،3ج،القديمةمصر،سليم،حسن(1)91

.61ص،السابقالمصدر،واخروننمير،إبراهيم،الدينسيف-

.115صمصر،تاريخ،هنريجيمس،برستد)012(
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القديمةالمصريةالآلهلأمجتمعفيوأثرهاالجغرافيةالبينة

الملكم!انةوازديادوالإداريوالسياسيالاقتصاديالاستقرارعلىيدلوهذا

خلفاءهقاموقد.لصالحهماعمالمنبهقاملماحديثهمموضوعصارحتىالرعيةعند

قم)6591الأولسرتسنوابنهتم!نإذ،السياسيالاسرةنفوذرقعةبتوسيع

عثرفقدالثانيالشلالإلىوصلحتىالجنوبيةالبلادحدودتأمينمن(مق0291

وهومونتوالحربالهامامواقفأاعلاهفيالملكصورةرسمتنقشعلىحلفامعبدفي

الالهايهاقدميكتحتالنوبةفيالتيالممالك!لاحضرتالقد:لهيقول

()121(.الطيب

لمالملو!يةانالاعشرةالثانيةالاسرةفيالاوائلالملوكقوةمنالرغموعلى

الملكعهدفيالا-الاهراموعصرالقديمةالممل!ةايام-عهدهاسابقإلىتعد

حروبفيح!مهمدةمعظمقضىالذيق.م(1855-مق1874)الثالثسنوسرت

فيحققهاالتيالعظيمةالإنجازاتوبسببوالجنوبيةالشماليةمصرحدودعنللدفاع

منطقةفيعبادتهتر!زتوقد،لهم)122(الهاًالقدماءا!لصريوناتخذهالمجالهذا

الثانيالشلالمنالشمالإلىلعبادتهمعبداًالملكهذااقامحيثالنوبةمعالحدود

(.)123جدرانهعلىاسمهونقش

منالملكلهذاالمدحقصائدمنالعديدالقدماءالمصريونال!تابلناخلفلقد

(:)124الآتيةالمقطوعةاهمها

345.ص،3ج،المَديمةمصر،سليم،حسن;121(

281.-028صص،3ج،القديمةمصر،سليم،حسن)122(

46.-45.Frankfort,,.H The kingship and the gods, pp-
46.."(123,Ibid)

.133-132صصمصر،تاريخ،هنريجيمس،برستد(124)
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الأولالفصل

الاذرع،بملايينسواكفقتلقد،مدينتهمليكيا،عظيمأنت،عظيم)أنت

مليكيا،عظيمانت،عظيمانت،الرعيةبين!سمِدالادميِنححامنابينانت

يا،عظيمانت،عظيمانت،الفيضانلتيارالحاجزالعظيم!السدانت،مدينته

انت،النهارضوءيسطعحتىالإنسانفيهيستريحالذيالملجأانت،مدينتهمليك

احجارمنجدارهالمشيد!الحصنانت،مدينتهمليكيا،عطيمانت،عظيم

اللاجئينمأوىانت،مدينتهمليكياعظيمانت،عظيمانت،قسممدينةمنحساده

حاميانت،مدينتهمليكيا،عظيمانت،عظيمانت،الطريققطاععبثمناليك

انت،مدينتهمليكيا،عظيمانت،عظيمانت،القويعدوهمنالخائفالضعيف

مليكيا،عظيمانت،عظيمانت،الحصادفصلفيالنيلوخضرةالقيظمظلة

يا،عظيمانت،عظيمانت،الشتاءفصلفيالجافالدافئالر!نانت،مدينته

مليكياعظيمانت،عظيمانتالعواصفويلاتمنالحاميالصخر،مدينتهمليك

ارضك(.يطأمنضدسخمتحالمعبودهالشدةفيانت،مدينته

انت،عظيم)انتعبارتيت!رارهوالنصهذافيالانتباهيلفتمااولان

علىالتأ!يدفيالرغبةهوالت!رارسببي!ونوربما،(مدينتهمليكو)يا(عظيم

بصفاتالملكبتشبيهيبدأثم،ملو!يتهشرعيةعلىالتأ!يدو!ذلكالملكعظمة

اللاجئينومأوىالإنسانفيهيستريحالذيوالملجأالعظيمبالسديشبهنجدهإذالآلهة

ارضه.يطأمنضدوالشديد،النيلوخضرة،الضعيفوحامي

الملكعشرةالنانيةالاسرةعصرفيالآلهةمصافإلىرفعواالذينالملوكومن

منالعديدببناءالملكهذاقاماذ،ق.م()125(8018-قم)1855الثالثامنمحات

.917ص،الفرعونيةمصر،حمدا،فخري()125

53

http://al-maktabeh.com



القديمةالمصريلأالآلهلأمبتمعف!وأثرهاالجغرانيلأالبيكلأ

شاخصاًالمعبدهذاوبقي،هواره)26)(جؤبناهالذيذلكاشهرهامنلعبادتهالمعابد

)127(.هيرودوتسزارهوقد،البطلميالعصرحتى

آمونللالهفعليينابناءبانهمالملوكبعضادعىالحديثةالممل!ةعصروفي

وهذاامهاتهمويضاجعشخصبهيأةيتمثل!انحيثبه.تريطهمدمصلةهناكوان

-مق)1473)128(حتشبسوتالمل!ةمنل!لالالهيةالولادةفيواضحاًنجدهما

ق.م()92!(.1325-مق)0913الثالثامنحوتبوالملك،م(ق1458

)شهاببانهعشرةالثامنةالاسرةعهدفيالملكالقدماءالمصريونوصفوقد

وقوة،مستعدصغير،)ثوربانهو!ذلك(الناريةبحممهويقذفاللهبيفوقدائر

الطويلةحياتهسنيا!مل،الملك)انعنهفيقاليموتوحينما،(تقاوملاقرونه

وامتزجت،الشمسإلىوانضم،السماءالىوصعدونصر،وقوةشجاعةفيممجدأ

13(.()ْانشأهمنباعضاءالمقدسةالاعضاء

الملكهرمتضموهيالفيوممدينةشرقجنوب!م()9بعدعلىالمدينةهذهتقع:هواره)126(

عرفتوقد،لهمعبداًاشهرها،اخرىدينيةعمائرالملكهذاشيدوفيها،الثالثامتمحات

اللغةفيخففتثم(الساق)قصرتعنيوالتي(وعرت-)حتباسمالمصريةالنصوصجؤ

تعنيوالتيورت(-)حتهوالمدينةاسماصلانيقولاخررايوهناك،هوارةالىالعريية

.276ص،السابقالمصدر،الحليمعبد،الديننور:ذلكحولينظر.العظيمالقصر

)1(رقمالخريطةوحذلك

8791(،;)القاهر،خفاجةصقرمحمدترجمةمصر،عنيتحدثهيرودوت)127(

.122-ا21صص

153.-152.story,(Oxford, ,)6891 ppْاMyres,,.J Herodotus Father of h-

603ص1002(،،)القاهرة%4،،القديمةمصر،سليم،حسن)128(

،6791(،)القاهرة،جاويدتوفيقالعزيزعبدترجمة،الانسانيةتاريخمعالمهـ،ولز،-

53.ص،!،القديمةمصر،سليم،حسنأ(92)

61.ص،8991(،)القاهرة،كمالمحرمترجمةالغابر،ومجدهامصر،مرجريت،مري)013(
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الملكية:والاحتفالاتالاعيادج(

الم!انةبسببلملو!هماحتفالاتثلاثةيقيمونالقدماءالمصريون!ان

هي:الاحتفالاتوهذه،عندهمبهايحظونالتيوالدنيويةالدينية

الولادةعيداحتفالات:أولاً

عهدوجؤ،للفرعونالب!رالابنبميلاديحتفل!انإذ،الملكاعياداولوهو

معيتطابقالملكبميلادالاحتفال!انوالرابعةوالثالثةوالثانيةالأولىالاسراتملوك

بالالهةو!ذلكالالهبهذامباشرةبصورةيرتبطالملكلانحورسبالالهالاحتفال

الثديهذامنارضاعهتستطيعينهل،الملكاطعامتستطيعين)هلتنادىالتيايزيس

1(.ر()1حورسابنكاجلمنتفعلينكنتمامثل،عليهيدكوضعتالذي

وتمجيدأتعظيمأالملكبميلادالاحتفالصارالخامسةالاسرةملوكعهدوفي

رع)132(.للالهمباشرينابناءاًالاسرةهذهفيالاوائلالثلاثالملوك!انإذ)رع(للاله

)حتشبسوتملو!همبعضبميلادالمصريوناحتفلالحديثةالممل!ةعهدوجؤ

العيدهذاأهميةمنالرغموعلى)133(.امونللالهابناءأبوصفهم(الثالثوامنحوتب

به.الاحتفالتفاصيلتتتاوللمالمصادرانالا

التتويجعيداحتفالات:ثانيأ

العهدولاية!انتإذ،خاصةدينيةلطقوسطبقاًيتمالملكتتويج!ان

مناختهمنالملكزواجلفرةوهو،الخالصالمل!يالدممنالب!رالابنفيتتحصر

)القاهرة،،الفرعونيةللالهةاليوميةالحياة،فافارمي!سو!ريستينديمتري،مي!س)131(

.341ص،0002(

.356ص،جا،لقديمةامصر،سليم،حسن(1)32

.53ص،5ج،لقديمةامصر،سليم،حسن(أ33)
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القديملأالمصريلأالالهلأمجتمعفىوأثرهاالجغرافيلأالبيئلأ

هوالحىلاندينياًطابعاًتأخذالتتويجحفلاتو!انت،)134(المل!ينابويه

)135(.الملكإلىالالهمنمباشربش!لتنتقلوالسلطاتالهيتفويض

وسيتحورسالالهينقناعييرتديان!اهنينبقياميبدأبالتتويجوالاحتفال

التاجراسهعلىيوضعثمالحضور،الآلهةإلىيقدماهثمويطهراهليغسلاهالملكبقيادة

طوافوهوالابيضالجدارحولبالطوافالملكيقومبعدهاالاحمرالتاجثمالابيض

القرابينبتقديمالملكيقوموبعدها،البلادشطرياتحادبامريرتبطتقليدي

.1(و6للالهة)

فيظهر،مين()4الامعبدباتجاهالقصرمنالمل!يالمو!بيخرجذلكوبعد

اليمينوالىشخصاًعشرائثاعادةيرفعهمحملعلىموضوععرشعلىجالساًالملك

ويتقدم،الملكابناءمني!ونانوقدالمل!يتينالمروحتينحاملايظهروالشمال

معبدإلىالمو!بيصلحتىالمرتلال!اهنيليهماالمباخريحملان!اهنانا!لو!ب

تمثالويلي.الملكلاستقبالتمثالهباخراجالالههذا!هنةيقومعندها،)مين(الاله

الملوكوتماثيلالال!ثةوالرموز137()المل!يةالشاراتيحملونال!هنةمنصفالاله

إلىالاخبارلتنقلاوزاتاربعباطلاقال!هنةيقومبعدها،الملكاسلافمنالأموات

الملكيقومذلكوبعدمصر،علىالجديدالملكتتصيبعنوتعلنالاربعةالبلادجهات

القمحسيقانمنحزمةيقطعيقومثم،الملوكمنولأسلافهللالهةالقرابينبتقديم

82.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)134(

.21(135 Frankfort,,.H The kingship and the Gods,)p
83.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم()136

84.-83صص،نفسهالمصدر)137(

252.ص،السابقالمصدر،خزعل،الماجدي-
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الأولالفصل

الموحبذلكبعديعودثماوزيرس)138(.للالهت!ريماًعهدهفيللارضثمارٍ!أول

(.)913تابعيهمنالتهانيويتقبل،مهامهالملكليتسلمالقصرإلىالمل!ي

سدعيدثالثاً:

للملكمخصصاًوهوالقدماء،المصريونبهااحتفلالتيالمهمةالاعيادمنوهو

يقامالتيالمدةتحديدوان14(.عاماً)ْالثلاثينالىح!مهمدةوصولبمناسبةوذلك

يؤرخالاحتفالانإلىاشارالذيرشيدحجرنصخلالمنعرفتالاحتفالفيها

منقصيرةبمددذلكبعدت!رارهويم!ن،()الفرعونالملكحىالثلاثينبالعام

)141(.نفسهالملكحى

مصرفيالملكبهايحظى!انالتيالساميةالم!انةبسببالعيدبهذاولحتفل

منغيرهمعالمساواةقدمعلىو!ان،بشريةهيأةفيالهاًيعد!انإذ،القديمة

وفيالحياةفيالامرلهالآلهةشا!لةعلىوهو،منهم!واحدٍبهميتصلوهو،الالهة

علىتطغىوهيبته،تقديسهمموضعوهو،شعبهافرادجميععلىالموت

مباشر،خطابلهيوجهانمناقدسالالهيالملكشخص!انفقد،سلو!هم)142(

.143()لشخصهالمباشرةالاشارةوتتجنبإليهتنظرلاحاشيتهوحتى

،8491(،)الاسصندرية،القديمالادنىالشرقتاريخفيدراسات،بيوميمحمد،مهران)138(

.115ص

.57ص،السابقالمصدر،رانحةوهرمانادولف،ارمان-

57.ص،نفسهالمصدر()913

عبدترجمة،القديمةالعصورفيالمصريةوالحياةمصر،رانحههرمانوادولف،ارمان-

83.ص،بت(،)القاهرة،!مالومحرمب!رابوالمنعم

(014 Galan,,.J "The Sed- Festival and Exemption from corvee" in JNESVol)

.258".)0002(،95,
0.93ص،1002(،)القاهرة،ء،القديمةمصر،سليم،حسن()141

.39ص،السابقالمصدر،وآخرون،هنري،فرانحفورت)142(

.09ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)143(
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القديملأالمصريلأالآلهلأمجتمحفيوأثرهاالجغرافيلأالبيئلأ

فيهيضحى!انقديمطقسإلىيرجعالعيدبهذاالاحتفالاصلانويظهر

وضعفهالملكبشيخوخةوالنماءالخصبيقأثرلاحتىالثلاثينح!مهعامبعدبالملك

قويشابم!انهيعينبالملكالتضحيةوبعد،الخصبويقلالمحاصيلبذلكفتقل

والعجز)144(.الضعفمظاهرمنخاليالجسمصحيح

جؤ!انالثعبانوهذاثعبانلدغةهيبالملكفيهايضحى!انالتيوالطريقة

والذي)ف(لىإاختصرالذي)فو(باسمعرفوالذيالقرونذوبالثعبانيتمثلالاصل

2558-مق)2566)خوفو(اشهرهمومنالملوكمنالعديدأسماءتر!يبفيدخل

بثعباناستبدلثمومن،م(ق4924-قم)8924ف(-!ا-و)شبسق.م(

قدوجودهمنالغرضانولبدو،)145(الملوكجباهعلىممثلاًيظهرالذيالوبرا

منللملكالحاميصاربالملكبواسطتهايضحىالتيالاداة!انانتغيرفبعد

اعدائه.

التيتلكاليهاالاشاراتواوضحمصرجؤقديمةسدبعيدالاحتفالاتوان

(مق0092-مق)2592ايب(-)عجالملكانوردإذالأولىالاسرةزمنمنجاءت

لاقامةالتقليديالم!انبعدفيماصارتالتيمنفمدينةجؤسدعيداحتفالاتاقام

اقامم(ق0928-مق)0092خيت(-)سمرالملكانوردو!ذلكالاحتفالاتهذه

ايضاً)146(.الاحتفالاتهذه

.-8898صص،5ج،ألقديمةمصر،سليم،حسن)144(

026,"،".Galan,,.J Op. ci-

253.ص،السابقلمصدرا،خزعل،جديلماا-

.153-ا52صص،السابقالمصدر،مرجريت،مري()145

.021صبت(،،)القاهرة،أج،المصريةالموسوعة،وآخرون،المنعمعبدب!ر،ابو-

(146.026.Galan,,.J Op. cit,)p
09.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم-

)الحضارةالحضارةموبفيالاوسطالشرق،عليمحمد،الدين!مال-

-232.233صص،(9591،)القاهرة،اج،ا!لصردة(
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الأولالفصل

الملك،تمثالبدفنال!هنةيقومإذمساءأتبدأسدبعيدالاحتفالاتو!انت

دينيةرقصاتبتأديةوذلكلقوتهباستعراضالملكيقومالتالياليومصبيحةوجؤ

جميعمن!هنتهابمصاحبةجلبتالتيالآلهةتماثيلامامبالجرييقومو!ذلك

يتجددوبذلك،المزدوجالتاجفيرتديتتويجهويعادالعرشعلىيجلستغالبلادانحاء

.)147(شخصهفيالحامنةالمل!يةالقوةوتتجددوشبابهالملكنشاط

ونقلوا،!بيراًاهتماماًسدعيداحتفالاتالحديثةالممل!ةملوكاولىوقد

!ماال!برىوالقاعاتالمعابداقامتهاجلمنوشيدوا،طيبةإلىاقامتهم!ان

العيدبهذااحتفلواالذينالملوكاشهرومن،بهللاحتفالتؤرخالتيالمسلاتاقاموا

قاعةالعيدهذابمناسبةبنىالذيم(ق1325-مق)0913الثالثامنحوتبالملك

لهالأولالاحتفالفيهااقاموالتي،للنيلالغرييةالضفةعلىالواقعقصرهفيضخمة

!انمراتثلاثالعيدبهذااحتفلالملكهذاانذ!رهيجدرومما()148سد.بعيد

سنواتسبعمروربعدوالثالثالأولالاحتفالاقامةمنسنواتاربعمروربعدالثاني

.914(ايضاً.)الأولالاحتفالاقامةمن

15()حيروف()ْمقبرةجدرانعلىالثالثامنحوتباحتفالاتمشاهدمثلتوقد

التاجرأسهوعلىطويلارداءايرتديوهوالايمنالمشهدجانبفيالملكيظهرحيث

رجالعلىالهدايابتوزيعويقوم،)حتحور(الالههوخلفهماالمل!ةوبجانبهالمزدوج

(147.256.Galan,,.J Op. cit,)p
.021ص،السابقالمصدر،وآخرون،المنعمعبد،ب!رابو-

.253ص،لسابقاالمصدر،خزعل،الماجدي-

(148 Gordon,.A "Who was the southern visir during the last part at the Reignof)
02.".(,)989148,l3ه Vد!لألهAmenhotep ،،))) in

88.ص،5ج،القديمةمصر،سليم،حسن-

88.ص،تقسهالمصدر914()

منهامهمةمناصبتولى،الثالثامنحوتبالملكموظفي!بارمنهذايعد:حيروفأ()05

حسن،،ذلكحولينطر.طيبةمدينةفيلهعظيمةمقبرةعن!شف،النوبةحا!م

.88ص،5،جالقديمةمصر،سليم

95

http://al-maktabeh.com



القديمةالمصريلأالآلهلأمجمَمعفىوأثرهاالجغرانيلأالبيئة

القصربابمنخارجينايضاًوالمل!ةهوبمشهدذلكبعدالملكيظهرثم،دولته

منمجموعةامامهموتظهرالمقدسةالآلهةرموزيحملون!هنةعشرةيتقدمهما

الشمسسفينةفيهتطهرمشهدالمنظرمنالايسرالطرفوفي.سلاليحملنالنساء

صغيريظهرمعبداقيموسطهاوفيالقصرموظفي!بارمنعشرينقبلمنتسحب

الملة،انهايرجحامرأةخلفهوتظهروالصولجانالسوطيدهوفيواقفاًالملكفيه

منمجموعةتظهرالمنظرواسفل،الدولةرجالمناشخاصخمسةيقفالمعبدوامام

الاتي:النصدونالمشاهدهذهوبجانب،)151(الرقصاتبعضيؤدينوهنالفتيات

منوالعشرونالسابعاليوم،الصيففصلمنالثانيالشهر،الثلاثون)السنة

حا!م()امنحوتبللملكالحياةمعطيالعدالةمثلا!لشرقالقويالثور)حور(حى

)امنحوتب(.لمحبوبةرعالعدالةرب،والبحريالقبليالوجهملكالحياةمعطي،طيبة

بابعندسدبعيدالاحتفالاقيمعندماالملكظهرلقد،الحياةمعطيطيبةحا!م

كانواالذينالملكاقاربو!ذلك،ايوانهفيبالدخولللامراءالبيروسمحقصره

القصر،ومديرو،الشمسسفينةوموظفو،الفرعوناقاربوهمالشعبراسعلى

منمصنوعةوسمكطيورصورفيالتتاءبذهبف!وفئوا،المل!يونوالاشراف

ا!لواثم(درجتهحمشا)!لالمو!بفيصفواثم،الملابسعليهموخلع،الذهب

جلالتهبحيرةإلىبالذهابامرواذلكوبعد،الفرعونوقربانالافطارخبزذلكبعد

الليلسفينةمؤخرةبامراسوامس!وا،المل!يتينالسفينتينفيليجدفوا

العرشعلىالجالسسحبواثم)معنزت(النهارسفينةمقدمةوامراس،)مس!تت(

فيجاءماحسبعلىذلكعمل،وقدجلالتهعرشسلمدرجعلىووقفواالعظيم

يضارعاحتفالاَسدبعيدالقوميحتفللمالقدمومنذ،القديمةالسجلات

...()152(.هذا

59.-98صص،3ج،القديمهْمصر،سليم،حسن)151(

.19ص،5ج،القديمهْمصر،سليم،حسن152()

06

http://al-maktabeh.com



الأولالفصل

الثالثامنحوتبعهدفيجرىالذيسدبعيدالاحتفالانيظهرالنصهذاجؤ

علىوالقائمينالملكواقاربالامراءوبحضور،ورعحورسالالهينبمبار!ة!ان

اقامقد!انالفرعونان!ذلكولظهر،والاشرافالقصرومديروالشمسسفينة

البحيرةإلىمو!بيسيرفيذلكوبعد،لاتباعهوالخلعالهداياوبذلللحضوروليمة

ذلكوبعدالموتتمثلوالتيبالليلالخاصةالشمسسفينةالفرعونويسمقلالمقدسة

ناالنصويشير،قوياًالحياةإلىالملكيعودوبهذا.الحياةرمزالنهاربسفينةيعود

اقامةفياسلافهمنمتبعاً!انماالَبعانهأيالقديمةالسجلاتوفقتمالاحتفال

المحتفلين.و!ثرةالاحتفالاتبسعةفاقهمول!نهالعيدهذا

عشراربعةالعيدبهذام(ق1213-مق)9127الثانيرمسيسالملكواحتفل

اثرتقدال!ثيرةالاحتفالاتانويبدو،قصيرةبمدةالملكوفاةقبلاخرها!انمرة

ومما،معنوياتهرفعإلىتؤدولمنفعتهمماا!ثرفاضرتهالملكصحةعلىسلباً

فيالدوامصفةالاحتفالهذالمظاهراعطىالثانيرمسيسالملكانذ!رهيجدر

منتجلب!انتالتيللالهةالتماثيلمن!بيرةمجموعةاقامحيثطيبةمدينة

وال!هنةالمل!يةوالعائلةالآلهةتماثيلهمالاحتفالشهودو!ان،معابدها

والراقصنِن)153(.الموسيقيينمنمجموعةومعهموالموظفون

احتفالاتاصبحتبلالرسميالجانبعلىالعيدبهذاالاحتفالاتتقتصرولم

النيل،نهروفيضانسدعيدبينربطواوقد،!بيرةأهميةالناسعندولهاعامة

جاءوقدجالباًالخير،فيفيضالنيلخيرترضيبشيرويرونها،بهايتفائلونف!انوا

)انتبه.،الأولبعيدهالثانيرمسيسالملكاحتفالاتفيانشدتالتيالاناشيداحدفي

026.8"،".(153 Galan,,.J Op.)c
امين،زهيراحمدترجمة،والخلودالمجدفرعونالثانيرمسيس،!نت،حتشن-

252.-251صص،7991(،)القاهرة
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القديملأالمصريةالآلهةمجتمعفيوأثرهاالجغرانيلأالبيثة

سدلاييمحنولا،بالذراعيعلوالنهرالاولالثانيرمسيسعيدفيالعظيمالفيضان

()154(.البريةالطيورمعويعيشالسمكفيهايجرىسوفالجبالحتى،يعوقهان

:Imhotepامحوتب(د

بلغ،()155(بسلاميأتي)الذييعنياسمه،جداًمهمةمصريةشخصيةوهو

سياسيأ!انفقد،بهاقامالتيالعظيمةالاعمالبسببالالهةمصافامحوتب

ومعماراً)156(.وطبيباً

جؤالمدرجالهرملهبنىالذيوهوزوسرالملك!بيرمستشاريمنصبشغل

.157(قدم)402ارتفاعهيبلغوالذيسقارة

و!انوا،بتاحابنيسمىو!ان،للشفاءالهاًبوصفهوعبدوهالمصريونعظمه

لهشيدوار!بتيه)158(،علىالإرديورقمنسجلاًيحملجالسطفلبهيأةلِمثلونه

المرضىيقصدهمشفىالمعبدبداخلواقاموا،اسمهيحملمنفسمدينةجؤمعبداً

فيله)915(.واْخرجؤطيبةفيمعبداًلهشيدوا!ما

الاغريقيالالهبعبادةالبطلميالعصرفيامحوتبعبادةأدمجت

حيثمعبدهفيينامونالذينالمرضىقبلمنيقصد!انالذي16(.اس!ليبوس)ْ

)161(.الامراضمنللشفاءفعلهيجبمانومهمجؤالالههذاعليهميملي

253.ص،نفسهلمصدرا154()

015.(155.Spence,,.L Op. cit,)p
32.ص،السابقالمصدر،وآخروننميرإبراهيم،الدينسيفا(;56

.14ص،2ج،القديمةمصر،سليم،حسن)157(

،.كل!،(اس!.".151 .Spence,L)158(

.151،ص5991(،)دمشق،القديمةالحضارةفيالطبمصيرة،جوفلف،!لاس)915(

.152ص،نفسهالمصدر)016(

151..Spence,,.L Op. cit, p-

802.ص،1002(،)القاهرة،14ج،القديمةمصر،سليم،حسن()161
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الأولالفصل

النيل:نهر3(

اف!اروالتأثيرفيالاهميةحيثمنالثانيةالجغرافيةالظاهرةالنيلنهريعد

وموتميلاددورةوله،للحياةجلياًمصدراًو!ان،الشمسبعدالقدماءالمصريين

فيهالمياهمناسيبتنخفضالصيفففي.اليوميةالشمسوموتميلادتماثل،سنوية

تغمرانالىبالارتفاعمياههتبدأثمومن،الزراعيةالحقولعلىحثيراًذلكويؤثر

حبيرةمساحات

المياهتبدأثم،ا(62خصوبتها)الأرضإلىالمحمولةالطمى!مياتتعيدحيث

انتعشتانبعدالترلةمنصفيرةمرتفعاتالمغمورةالمساحاتبينمنفتبرزبالانحسار

)163(.الزرعيخضرانبعدالموتعلىالحياةتتغلبعندهاخصبجديدبطين

البعثفيالمصريينعقيدةنشوءفيالمؤثرةالعواملاهممنيعدالنيلونهر

دورةفيجديدمنانحسارهاثمفيضانهاو!يفيةمياههإلىنظرتهمخلالمنوذلك

بهمرتبطةفهي،التاريخعبروتطورهامصرت!وينفيبالغةأهميةوله)164(،منتظمة

قالالذي(النيل)هبةومصر،)165(والنباتيةوالحيوانيةالبشريةمظاهرهاجميعفي

05.-46(162.Maspero,,.G History of Egypt, Vol1, (London,091،)3pp)
المصريةالحضارةتاريخ،"النيلواديفيوالحضارةوالانسانالبيئة!ا،سليمان،حزين

7.ص،بت(،)القاهرة،أمجلد،الفرعونىِالمصر-

48.ص،لسابقالمصدرا،خرونوآ،هنري،فرانحفورت:!ذلكوينظر

.21ص،جا،لقديمةامصر،سليم،حسن)163(

.263ص،لسابقالمصدرا،خرونوآ،جورج،بوزنر-

.91ص،ةلدلخاامصر،لحميداعبد،يدزا()164

56.ص،أج،الشمسموحبفي،حمدا،بدوي-

33.ص،السابقالمصدر،ادولف،رمانا)165(

،خوريميخائيلترنجمة،الادنىالشرقص!الحضارةفجر،هنري،فرانفورت-

.-0912,,128ص،6591(،نيويورك،)بيروت
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القديمةالمصريلأالآلهلأمجتمعف!واثرهاالجغرانيةالبيدلأ

مياههوتخرج،الاسفلالعالممنمنابعهانإلىوذهبوا،الالهههبةانهعنهالمصريون

)166(.الاولالشلالصخوربينموقعهمافتحتينمن

في!بيرةجهوداًبخاصةالمصريينوالملوكبعامةالقدماءالمصريونبذلوقد

تلكإلىللوصولالمحاولاتاشهرومناستطاعوا.فماالحقيقيةالنيلمنابعمعرفة

منابعالىتصلانلهاارادوالتي،الثانيرمسيسالملكسيرهاالتيالحملة،المنابع

لها)167(.خططفيماتفلحلمل!نهاالنيل

بعثةارسلم(ق.061-مق.)664)168(بسماتيكانإلىتاريخيةاشارةوهناك

النيل،منابعإلىبالوصولوالمتمثلهدفهالتحقيقتحتاجهماب!لوامدها!بيرة

عنالاهميةغايةفيلا!تشافاتتحقيقهامنالرغمعلىايضاًتفلحلمول!نها

)916(.الاستوائيةالمناطق

منابعه،معرفةفيوالاس!ندرم(ق522-مق525)قمبيزمن!ليفلحولم

عنتبرحلا!حسناءالانظارعنراسهيخفيالنيل)انقيصريوليوسعنهقالوقد

()017(.والاستعطافالضراعةالمتشوقاليهااطالمهمادلالها

.016ص،السابقالمصدر،ميخائيللخيب،إبراهيم

.36صمصر،تاريخ،هنريجيمس،برستد-

65.-64(167.Maspero,,.G Op. cit,pp)
،ص2691(،)القاهرة،والعربالفواعنةعهدفيالنيل،انطوان،ز!رى-

)2(رقمالخريطةو!ذلك16ً

وانهاءمصرتوحيدمنتم!نوالعشرلنالسادسةالاسرةفيالثانيالملكً:بسماتيك)168(

363.ص،السابقالمصدر،احمد،فخريينظر:للتفصيلعليها.السيطرة

.17ص،...الفراعنةعهدفيالنيل،انطوان،ز!رى)916(

.18-17صص،نفسهالمصدر)017(

64

http://al-maktabeh.com



الأولالفصل

،(Hapi)حابيبالالهلهرمزواوقد،بفضلهاعترافاًالنيلالمصرلونوقدس

رمزاًضخمةوبطنبارزانثديانوله،طويلشعرذوالبنيةضخمرجلبهيأةومثلوه

()171
وربماوالذ!ر،الانثىصفاتيحملالجنسخنثيي!ونوبهذا،بهلاْ

تمثلانيم!نتشبههجغرافيةظاهرةوجودوعدملتفردهالش!لبهذاتمثيلهيرجع

له.رالاخالجنس

لتمجيدهالاناشيدوتأليفلهالقرابينتقديمعلىالقدماءالمصريوناعتادوقد

مناللقبهذااستعارانهويبدو،()172(الالهةب)ابيالاناشيدهذهبعضفيولقبوه

ناالدينيةالنصوصبعضجؤذ!رانهذلكفيوالسبب،الازليةالمياهاله)نون(الاله

الازلية)173(.المياهمنينبعالنيل

الخيراتجالبوبانه،وانحسارهفيضانهمواقيتفيدقيقبانهالنيلنهروصف

الهوبانهسواءحدعلىوالبشرالآلهةبينمحترمةم!انةذووبانه،باسرهاللبلاد

فيولذهبوقتهفييأتيالذي)هو!تابي)174(نصفيجاءفقد،رعالالهخلقه

الماءرب،جداًالمحبوب،بالافراحيأتيالذيهو،والمونالمآ!ليحضرالذي،وقته

178.(09،04(171 Armaur,..R,.A Op.)c
.911ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج-

.366ص،السابقالمصدر،فافارمي!سو!رستينديمتري،مي!س-

61.09)6691(,25,Agift of the River" in JNESVol"!ك.،،(172,Griffiths)

ينظر:النيلعنالقدماءالمصرلونلناخلفهاالتيالاناشيدوحول

201.-001صص،2ج،القديمالمصريالادب،سليم،حسن-

العصر،المصريةالحضارةتاريخ،ا!القديمالمصريالادب10،احمد،فخري-

.415-413صص،أمجلد،الفرعوني

9.(173.Watterson,,.B Op. cit,)p
33.ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان-

07..Maspero,,.G Op. cit, p-

33ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)174(
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القديملاالمصريلأالآلهلأمجتمعفيوأثرهاالجفرافيةالبينلأ

من)رع(خلقهالههو،الالهةوتحترمهخدمتهفيالناسيتفانى،الخضرةيجلبالذي

(.عناصرهاحسن

الالهصفاتبعضالنيلاعطواالقدماءالمصريينانذ!رهيجدرومما

والخضرةالحياةيبعثالذيالسنويالنيلفيضانانمعتقداتهممنوحاناوزيرس

الالهوجودعناثمرالذيايزش!مناوزيرسزواجويشابهمصرارضفي

الرعشةتدبفيضانهفيالنيليرىمن)حل>176X!تابينصفيوجاء،)175(حورس

،الخضرةفتحسوهاالشواطنواما،تضحكفهيالحقولاما،اوصاله!

منفتخفقالآلهةقلوبواماالبشر،وجوهالفرحةوتعلواالالههذاهداياوتتساقط

(.السعادة

صفيرةوزرةالاماميةعورتهتفطيايضأالجنسخنثيانسانبهيأةوصور

علامةاليسرىيدهفيولحمل،حزاممنتتسدلالاشرطةمنمجموعةمنتتحون

منيتألفتاجفوقهراسغطاءولرتدي،لوتسزهرةتعلوءصولجاناليمنىوفي)عنخ(

غيرالمزاجهو)حابي(الالهبهيتصفحانومما)177(.اللوتسازهارمنمجموعة

فيضاناًفيبعثيغضبواخرى،مناسببارتفاعفيضانهفيأتييرضىفتارةالمستقر

تقديمارضاءهلزملذا،بالمجاعةالناسفيهددمنخفضاًاوبالغرقالأرضيهددمرتفعاً

)178(.والتقدماتوالذبائحالهدايا

182.،".(175.Armour, .R,.A Op.cit)
صليحة،احمدترجمة،القديمةمصرفيوالاسطورةالرمز،رندل،حلارك-

،(9991،)القاهرة

33-34.ص،السابقالمصدر،ادولف.ارمان;176(

.42ص،السابقالمصدر،العزيزعبد،لحصا-

".،(177 CDEA)

الصفحة.نفسفي()7الشحلحذلكهـشظر

06,.ths,,.G Op. cit, p(178بمك)r
018..Armour,.R,.A Op. cit., p-

73.ص،السابقالمصدر،رسميمختار،ناشد-
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الأولالفصل

ناتالعيوا:لناًثا

احتفظتقدفانهاسحيقماضٍإلىترجعالمصريةالديانةاصولحانتلما

لمالتي،الحيوانات)917(عبادةشكدونوابرزهاالبدائيةبالظواهرالاياممروعلى

لي!ونمنهاواحداحيوانايختارونحانوابل،با!ملها!فصيلةمقدسةتحن

المريحالمحانيمثل!اقالذيالتمثالشأنذلكفيشأنهالآلهةاحدفيهيحلمظهرأ

بوجودمنهايتصلغيرماقدسيةأيلهتحنولماللزومعندمنهيظهرللاله

للالهممئلأفيحونمحددةعلاماتفيهتتوفرالمختارالحيوانوحان،)018(الاله

)181(.الصنفذاتمنغيرهالحهنةيختارثممقدسبش!ليدفنعندهامماتهحتى

فيالرغبةالىيرجعالحيواناتمنبنوعللالهةالرمزأوالحيواناتعبادةوان

الالهذلكصفاتمنصفةيحملالبيئةفيموجودبمخلوقخفيالهصفاتإلىالرمز

الذيلرمزهورعايتهمتقريهمطريقعنالالهإلىالمصريونيتقربثم،آياتهمنآيةأو

عبادةعلىالقديمالمصرييؤحدولحي،)182(اليوميةحياتهمدائرةفياوجدوه

الحياةفييستخدمالذيالحيواناسمبينالفصلمنلابدحان،للحيوانروحية

للصقرالاسم!انفقدروحيوعمققداسةلهديني!رمزاسمهوبيناليومية

والتمساح،)حتحور(والديني)احت(وللبقرة،)حورس(أو)حور(والديني)بيك(

.396ص،1002،هرةلقا)ا،16ج،لقديمةامصر،سليم،حسن()917

.86ص،السابقالمصدر،اوبوابيهوجيانيناندريهايمار-

482.ص،السابقالمصدر،جون،ولسون()018

82.ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاك،اتيين،دريتون181()

113.ص،السابقالمصدر،فافارميحسو!رششينديمتري،ميحس-

83.ص،السابقالمصدر،واخرون،ابراهيم،رزقانه)182(

268.ص.السابقالمصدر،بيوميمحمد،مهران-

496.ص،16ج،القديمةمصر،سليم،حسن-
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القديمةالمصريلأالالهلأمجتمحفىواثرهاالبغرانيةالبيئة

فيصفاتتمثلللحيواناتالاليهةالدينيةالأسماءو!انت،)سوبك(والديني)مسح(

جوهرها)183(.

بجسمفصورتالحيوانش!لالزمنبمرورفقدتالحيوانيةالالهةمعظمان

!املانسانبش!لصورتالحالاتبعضو!ؤالمعبودالحيوانوراسحاملانسان

بجسممرةصورالذيخنوممعحدثمثلماالحيواناصلعلىتدلعلامةوضعمع

.)184(الراستاجعلىقرونوضعمع!املانسانبش!لأوخروفوراسانسان

عصورفيتمثلالمقدسةالحيواناتبعضظلتفقدذلكمنالرغموعلى

هذاتقديسانإلىذلكويرجع)ابيس(عجلمثلال!املةالحيوانيةبهيأتهاالاسرات

ش!لعلىتمثيلهاف!رةوبلغتالأولىالمعبوداتأش!الاستقراربعدجاءالحيوان

غايتها)185(.انسان

والحيواناتالطيوربينالقدماءالمصريونقدسهاالتيالحيواناتتنوعتوقد

إلىوسنعمدوالبحريةالبريةبينيجمعماأوالبحريةالحيواناتو!ذلكالبرلة

.اعلاهالتسلسلوفقذ!رها

.901ص،3991(،)دمشق،القديمةمصرحضارةمعالم،محمد،الخطيب183()

.178ص،السابقالمصدر،خزعل،الماجدي-

158.".3،(184 Frankfort، .+, The kingship and thegod)
059..Otto,,.E "Khnum" inLA Vol ,I,)7591( p-

53.-52صص.السابقالمصدر،غوستاف،لوبون-

87.ص،السابقالمصدر،واخرون،ابراهيم،رزقانه()185

.913ص،السابقالمصدر،حمدا،سعيد-

)8(رقمالش!ل!ذلكوينظر
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الأولالفصل

1(الطيوفي

انهافاعتقدمزايامنتمتلكلماالقديمتف!يرالمصريالطيوربعضشغلت

دمنهورحولومنالدلتاغربفيعبدالذيالصقرمقدمتهافيو!اقالهيةقوىتمثل

وهووصور!لهامصرعلىيسيطرالذيحورسللالهرمزاًواتخذالتاريخفجرمنذ

والاخرالأولالشلالإلىجنوباًطركثفيصلالنيلواديشطريعلىجناحيهناشر

إذسياسيالتمثيلهذامبعثي!ونوربما،البحر)186(فيالنيلمصبحتىشمالاً

.الجنوبأهلعلىسلطانهمبمديرغبونالشمالأهل!ان

عصربدايةوفيوالقمر،الشمستمثلانالسماويالطائرهذاعيناواعتبرت

الملك!انإذللملكمساوياًبالصقرلهيرمزالذيالالهأوالصقروضعالاسرات

)187(.لحورسمساوياًلرعيتهبالنسبة

بوصفهحورسبالالهارتبطانبعدرعللالهرمزاًيمثلالصقر!انو!ذلك

()188(.اختي-حور-)رعيدعىفصارالصباحلشمسرمزاً

شيوعاًا!ثرهاومنمصرفيالعباداتاقدممن!انتالصقرعبادةوان

القديمة،مصرمناطقجميعوجؤللصقرمتعددةعباداتهناكو!انتوانتشاراً

.125ص،0591(،)القاهرة،2ج،الشمسموحبفي،احمد،بدوي)186(

911.".1(،)0022,Meltzer, ,E "Horns" in OEAE Vol-

014".0(،)8913،Tevelde, ,.H "Horus" in LA Vol-

.911ص،السابقالمصدر،مانفرلدلور!ر،)187(

27..Armour,,..R Op. cit, p-

003(188.Ibid,)p
.187ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-

.141ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،-
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القديملاالصريلأالآلهلامجتمحفىوأثرهاالجغوافيلأالبيئلأ

مثلوعدواالصقورهؤلاء!لبهفارتبط،عظيماًالهاحورساصبحالزمنوبمرور

)918(:حورسللالهصورثلاثظهرتوقدحورس

اوزيرس.واخووجبنوتابنوهوالا!برحورس:الأولى

ايزش!.ابنحورس:الثانيةً

الطفل.حورسs-9بوقراص!حور:الثالثة+

مدينةفيسنوياًبزواجهمايحتفلو!انلحورسزوجةحتحورو!انت

!انتحورسول!ن)حورة(تسمىلحورسزوجةًبوصفهاحتحورو!انت،)ادفو(

و)حعبي(انسانبراس)امستي(هماربعةاولادهواشهر،واحدةزوجةمنا!ثرله

.091(صقزبراس)قبحسنوف(ثماوىابنبراساف(و)دواموتقردبراس

براسالالههذامثلحيث(Monu))مونتو(للالهرمزاًالصقراتخذو!ذلك

)291(،عشرةالحاديةالاسرةلملوكالهاًو!ان)191(،)ارمنت(مدينةجؤوعبدصقر

له)391(.رمزاًالصقرمنسوبدالالهاتخذو!ذلك

9()رقمالش!ل!ذلك.وينظر188ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم)918(

121.".،،Meltzer, ,.E Op. ci-

15..Tevelde,,.H Op. cit, p-

32.ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،)091(

)15(.رقمالشصل!ذلكوينظر37.ص،السابقالمصدر،رالف،لنتون-

القديمالاقصرواسمهامنالغربيالجنوبالى!م()12بعدعلىتقعمصريةمدينة)191(

الىتعودالمقابرمنمجموعةاطلالهاوتضممونتوالالهلعبادةمر!زا)برمونتو(و!انت

.الاسراتماقبلعصور

.233ص،السابقالمصدر،الحليمعبد،الديننورينظر:

(291 Werner, .E "Montu and the falcon ships of the eighteenth Dynasty،،in)
801.-701.JARCEVol,23)8691(، pp

.126ص،السابقالمصدر،احمد،بدوي)391(
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الأولالفصل

(Ibis)الأيبسطائرحانالقدماءالمصريينبتقديسحظيتالتيالطيورومن

جناحيه،ريشواطرافورقبتهراسهفوقسوادبهاللونابيضطائروهو،منجلابو

الاشمونينمدينةو!انت،ا()49تحوتللالهرمزاًبوصفهالطائرهذاقدسهـقد

بعنايةحنطتانبعدمنجلابوطيورفيهادفنتمقبرةتحويالالههذاعبادةمر!ز

)591(
موته،حينمانةاسمىيبلغالطائرهذاانيعتقدون!انوالانهم،!بيرة

فيعثروقد،691(الخالد())ايبسأياوزيرس()ايبساسمعليهيطلقونانهمحتى

طائرلدفنخصصتسراديبعلىتحوتالالهمعبدمنبالقربهرموبوليسمدينة

اغلبفيتوضعالمحنطةالطيورموميآتو!انت،الاخرىالطيوروبعضالايبس

مصنوعةصناديقأوفخاريةاوانيفيتوضع!انتماونادراً،الارضعلىالحالات

وعلىتحوتالالهرا!عاًامامال!هنةاحدفيهايظهربرسوممحلاةالخشبمن

.)791(!تابيهنقوشجانبيه

الخشبمنمصنوعبعضهاالطائرلهذاصغيرةتماثيلعلىعثرو!ذلك

اللازورد)891(.منهاباحجارتوشىو!انتالبرونز،منالاخروبعضها

بطائروشممى(Phoenix)الفوني!سطائرالقدماءالمصريونوقدس

ب)سيدلقب،رعالالهروحيمثلو!ذلكاوزيرسالالهيمثلانهيعتقد،)السمندل(

77.-76(491.CDEA,pp)
138.،الفرعونيةمصرديانة،ايريك،هورنونج-

(591.184.Watterson,,.B Op. cit,)p
الىعشرالثالثالقرنفيالرعامسةعهدمصرفيفياليوميةالحياةبيير،،مونتيه-

374.ص،،بت()القاهرةمنصور،مرقسعزيزترجمةعشر،الثانيالقرن

،جلالالعاطيعبدترجمة،والمعرفةالملمرسولتوتالمعبودرحابفي،سامي،جبرة)691(

.158ص،(7491،لقاهرة)ا

.143ص،نفسهلمصدرا)791(

.164ص،نفسهلمصدرا)891(
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القديمةالمصريلأالآلهةمجتمعفيوأثرهاالجنرانيلأالبينلأ

،وهذا991()الزمنمنالطويلةللحقبالهانهعلىيدلاللقبوهذا(الفضيةالاعياد

ومدببطويلومنقارايضاًطويلةورقبة،طويلةارجلذووهوالمائيةالطيورمنالطائر

(.02)ْريشتانرأسهوعلى

الالهصورحيثالقدماءالمصريينعندايضاًمقدسةم!انةللاوزةوحان

احدى!انتو!ذلك،اساطيرالخلقجؤتدخلو!انت،هيأتهاعلىامون

لقوىتجسيداًبعدفيماواصبحت!قريانالتقديمجؤشيوعاًالا!ثرالحيوانات

سيت)102(.للالهرمزياًطائراًوعدت،الشر

اللإيلأ:الكيواناتب(

مرةًمختلفةولاسبابالحيواناتمنالعديدالقدماءالمصريونقدسلقد

لاجتنابوثالثهال!باشمتللمهارتهاواخرى،البقرةمثلال!بيرةفائدتهابسبب

.اللبوةمثلشرها

فيالأولالمصدرش!لتالتيالزراعيةللحياة!انفقدتقدمماعنوفضلاً

حيواناتباش!الالمصريةالآلهةتمثيلفيالبالغالاثرالقديما!لصريالاقتصاد

يتصل!مزارععملهبحىالقديمالمصري!انفقد،المصريةالبيئةفيتعيش

يعتبرهاتجعلهمعينةظواهرويلمس،الحيواناتبتلكغيرمباشرأومباشربطريق

اثرلهحيوانفهيتقديسمحلالبقرةجعلماوهذا،>202<الالهةعنتعبررموزبمثابة

.15ص،بقالسالمصدرا،دولفا،رمانا991()

)1(.رقمالش!ل!ذلكًوينظر

62.ص،السابقالمصدر،مانفريد،لور!ر102()

73.ص،لسابقاالمصدر،رشيد،ضوريالنا202()

72
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الأولالفصل

!انالقديمالمصريالفلاحانشكمنفليس،)302(اليوميةالمصريحياة!بيرفي

صنوفمنويستخدمهيخالطهمابقيةعنيميزهاماالبقرةصفاتمنوعىقد

وقلةالطبعوسماحةالخير،ووفرة،الجسمبسطةحيثمنوذلك،الاليفةالحيوانات

)نوت(،السماءالهةرمزفهيالمصريةالآلهةلاعظمرمزاًفصارت،)402(الاذى

وتمثيل()302(،حورس)مس!ناسمهايعنيوالتيحتحور،الآلهةرمزهيو!ذلك

تمثيلمنجاءبقرةش!لعلىالسماءسيدبحورسالعائليةالعلاقةذاتالآلهةهذه

البقرةش!لحتحوراخذتفقدحورسمس!نانهاوبمابقرةش!لعلىالسماء

لعبادتها)702(.مر!زأ()(دندرة)مدينةو!انت

المزودالشمسقرصراسهاعلىترتديادميةبهيأةالآلهةهذهتصورماوعادة

،والبقرةالامبينعلاقةالقدماءالمصريوناوجدوقد.802()جانبيهفيبقرةبقرني

مرضعانهاعنهافقالوا،البشريللجنسالغذاءاعطاءمنالاخيرةام!انبسبب

فبعد!ثيرأمنزلتهاوارتفعتالبرىالامتمثلبعدفيماصارتثمالبشريالجنس

29.ص،السابقالمصدر،رسميمختار،ناشد)302(

236.ص،السابقالمصدر،مي!سفافارو!ريستين،ديمتري،ميحس-

94.ص،السابقالمصدر،،العزيزعبد،لحصا)402(

114.".،،(502 Watterson,,.B Op.ci)

شمال(5!م)حوالىبعدعلىالنيللنهرالغرييةالضفةعلىتقعقديمةمصريةمدينة(602)

اطلالهاتضمحتحورالالهةالىاشارةالالهةأيتانترت()القديمواسمهاقنامدينةغرب

الدين،نورينظر:حفظا.المصرلةالمعابداحسنمنتعدالتيالمعابدمن!بيرةمجموعة

.215ص،السابقالمصدر،الحليمعبد

82.".،)1002(2,(702 Vischak,,.D "Hathor" in OEAEVol)

.126ص،السابقالمصدر،احمد،بدوي-

.801ص،السابقالمصدر،محمد،الخطيب-

2401.Daumas,,.F "Hathor" in LA Vol,27791(,) p-

.111ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،

2601,".،،Daumas, ,.F Op. ci
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القديملأالمصريلأالالهلأمجتمعفىوأثرهاالجغرانيةالبيئلأ

الحياةب)واهبةوسميتمقدسةنفسهاالحيةالبقرةصارتمقدسةرموزها!انتان

ال!برى()902(.

بوصفهاتقدس!انت،(Apis))ابيس(بالعجلتحملالتيالبقرةان

سقارةمدينةفي0791عامجؤ7امريدم!س!يحل!(الاثاريالمنقبعثروقد،(الالية)الام

ذاتالابقارلان)ايسيوم(اسمعليهااطلقالمقدسةالابقارمنللعديدمدافنعلى

حتحوربالالهةالحديثةالممل!ةعصرمنذارتبطتالتي)ايزش!(بالالهةعلاقة

ذاتهالم!انجؤوعثر،2(ا)ْالبقرةقرنيومنهارموزهابعضواتخذتوثيقاًارتباطاً

السادسةالاسرةنهايةحتى)ابيس(العجلامهاتأسماءفيهادونتبرديةعلى

الابقارذبحابيحبلالبلادابقار!لعلىالتقديسينصبولمهذا،)211(والعشرين

حينالنهرفيتلقى!انتالبقراناثانإلىاشارةوهناك،لحومها)212(وا!ل

علىليدلبارزاًاحدهماأوقرناهاويتركخاصةمقابرالذ!ورجؤتدفنفيماموتها

.)213(الدفنم!ان

وهوالا!ثرشهرةابيسالعجلمصر!انفيقدستالتيالحيوأناتبينومن

للمجتمعالأولىالف!ريةالبوا!يرمنتعدالعجلفعبادة،)214(المقدسةالحيواناتبين

.84.(902 Vischak,,.D "Hathor" inOEAE Vol,2,)1002()p

.95،("،09.James,,.E Op-

337.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم)021(

.68ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،-

.347ص،0990،)بغدار،يوسفليونترجمة2،بالاثار،علمموسوعة،حلين،دانيال;211(

.788ص،ج16،القديمةمصر،سليم،حسن-

05.ص،السابقالمصدر،العزيزعبد،لحصا;212(

.801ص،السابقالمصدر،محمد،الخطيب-

.118ص،السابقالمصدر،الملكعبدخالد،الحميري)213(

B(,Watterson.214)،،خ!."
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الأولالفصل

منفسمدينةفيعبدالذي،الاخصاب)215(رموزمنرمزاًيمثل!انفقدالزراعي

يميزوهانال!هنة،ويتم!ن()216(بتاحلحياةاوالمجددب)الباعثفيهايلقبو!ان

شعراصفر،وشعرذيلهفيها،ومؤخرتهبياضجبهتهاغرفيانهمنهاخاصةبعلامات

.)217(مزدوجبش!لملفوف

لهتقدمو!انت،منفسفيبتاحالالهمعبدمقابلخاصمعبدله!انوقد

وبش!لمحددةاوقاتجؤمعبدهساحةفيغيرمريوطيتركو!ان،فيهالنذور

)218(
دوري

المستقبلعنئتبوأبانهاتفسر!انتابيسحرحاتمنحر!ة!لان

يصابسوفالطعامقدمالذيالشخصانيعنيلهالمقدمالطعاميرفضوعندما

.)921(بم!روه

الاْولامنحوتبالملكلقبالثورفقدبلقبتلقبواالمصريينالملوكالحثيرمنان

-قم)2914الثانيوتحوتمس(الغازي)الثوربنفسهم(ق4015-قم)1525

الملكلناويصف،22(()ْالشجاعةجؤالمفضلالقوي)الثوربنفسهلقبم(ق9147

ونطحهم،اضلافهتحتالنوبيينسحقالذي،القويب)الثورنفسهالثانيرمسيس

فقدالالههإلىتعداهبلالملوكعلىاللقبهذايقتصرولم(،بقرونهارضاًفطرحهم

755.ص،16ج،القديمةمصر،سليم،حسن()215

.65ص،2391(،)القاهرة،المصريينقدماءعندوالدينالادب،انطوان،ز!رى)216(

.374ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه()217

7991(،)القاهرة،والآثارالتاريخ!ؤدراسات-القديمةمصر،مختار،السولفي)218(

3.ص

622.Spence,,.L Op.cit, p-

35.(921.Armour,,.R Op.cit,)p
.336ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم()022
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القديمةالمصريلأالآلهةمجتمعفىوأثرهاالجغرافيلأالبينلأ

والقمرالشمسمن!لحملو!ذلك()221(امنتب)ثوريلقباوزيرسالالهحان

القرونذورعالاله)ثورالاهرامنصوصاحدفيويرد،السماء()ثورلقب

(.222()الاربعهَ

!ان)ابيس(عنففضلاًالمصريينعندمقدسواحدثورمنا!ثروهناك

الذي(Buchis)وبوخيس،223()آتومالالهوسيط(Mnevis)منفيسالمقدسالثور

.)224(رعالالهرسولانهعلىإليهوينظر!مامونتوللالهالحيةالصورةيمثل!ان

ول!نابيسالثورموتعندشديدأحزناًيحزنونالقدماءالمصريونو!اق

عثرفقدخليفتهمعرفةعنيعلنحينماشديدفرحإلىينقلبانيلبثماالحزنهذا

جنائزيةطقو!بعددفنتوالتيالمحنطةالثيرانمنالعديدعلىسقارةمدينةفي

.و!ان(Serapeum())225السيرابيومباسمسقارةفيالثيرانمدافنودعيت،محترمة

اسرتهوافرادالملكان،حتىالقدماءالمصريينعندمعروفاًابيسالثورتشييع

اوزير!إلىموتهعنديتحولفهوالبشرمثلعدوهلانهم،التشييعذلكجؤيشتر!ون

')2260ابيس(-ب)اوزيرسويدعى )Osiris - Apisيدفن!انفانهبوخيسالثوراما

.271-027صص،النيلعلىالساحنون،ولس،بدج)221(

.4ص،السابقالمصدر،مختار،السويفي)222(

.89ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،-

288.".،،(223 Spence,,.L Op.ci)
301.Morenz,,.S Op.cit, p-

787.ص،16ج،القديمهمصر،سليم،حسن-

99.ص،السابقالمصدر،مانفرلد،لور!ر-)224(

874..Otto, ,.E "Buchis" in LA Vol,1 ,)7591( p-

291.Armour,,.R Op. ci،4 p-

.345ص،السابقالمصدر،!يليندانمال

.4ص،لسابقالمصدرا،مختار،السويفي

35.Armour,,.R Op.cit, p-

.35(226.Ibid,)p
347.ص،لسابقاالمصدر،!يلين،لنيادا-
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الأولالفصل

)بوخيوم(تسمىالمدينةهذهفيومدافنهارمنتمدينةفيمهيبباحتفالموتهعند

)227(
(Bucheum).

ادركانبعد!بيرتينوقداسةباهميةالقديمةمصرفيال!باشوحظيت

اتخذلذاوالتناسلالخصوبةعلىفائقةقدرةمنالحيوانلهذاماالقديمالمصري

الالههاشهرومن)228(.والبعثالخلقوبينبينهوربط،الهمنلا!ثررمزاًال!بش

منابعومفجرالبشرخالقعدالذيخنومالالههولهارمزاًال!بشمناتخذتالتي

)922(.العذبةالنيل

اهناسيامدينةجؤعبدالذياف()حرشاللالهرمزاًالبش!انو!ذلك

يخرجانفهومنعيناهوالقمرالشمستمثل!ونياًالهاًالمتأخرةالعصورفيوعد

والذيجد()بانتللالهرمزاو!ان،023()الخصوبةالهةمن!انو!ذلك،الهواء

خصوبةوبسببايضأ)232(،آمونللالهرمزاًجد()231(،و!ذلكسيد)روحاسمهيعني

فيتم!نفيهتتجسداوزيرسالالهروحانالقدماءالمصريوناعتقدالفائقةال!بش

.876.Buchis"in LA Vol ,I"p,!5.س،(227Ott)

.83ص،بقلساالمصدرا،خرونوا،هيمبراا،نةرزقا-

الحبشهيئةاتخذتالتيالقديمةالمصريةالمعبودات،الدينبهيايناس،المنعمعبد)228(

غيرمنشورةماجستيررسالة،الحديثةالدولةنهايةوحتىالتاريخيةالعصوربدايةمنذ

18.صم(2002الاثار،محلية،القاهرة)جامعة

.77ص،نفسهالمصدر)922(

-5حماههي!:،عولط!بماح!ل!)!أخ!سك!اس!هأ729ص2350029.لأ0أ

77.ص،السابقالمصدر،ادولف،رمانا023(

.177ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،-

.41ص،السابقالمصدر،الدينبهيايناس،المنعمعبد)231(

124ص،نفسهالمصدر)232(
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القديملأالصريلأالآلهةمجتمعفيوأثرماالجفرافيةالبيثلأ

علىمسيطراًبذلكفيحوقالميتحياةفيتؤثرالتيالالههمن!انلذاالبعثمن

)233(،الموتبعدالبعثوعلىالاولالخلق

حتىشديداًحزنأالقدماءالمصريونعليهيحزنالحيوانهذاموتوعند

علىملحاًفيتوجاحتفالاتتقامعندهالهبديلأتعيينمنالحهنهيتمحن

)234(.الحيوانات

والتيالحباشاولهمانوعينالىالصنفهذاقيالمقدسةالحيواناتوتقسم

مدينةفيعبدالذيالتيسذلكواشهرهاالتيوسوثانيهما،عنهاالحديثسبق

الحباشدون!انتوالتيوس235()،اليونانيالعصرحتىعبادتهواستمرتمنديس

ورأسانسانبهيأةتصورولم،لهارموزاًاتخذتهاالتيالالههوعددالاهميةحيثمن

236(الحباش.)معحصل!ماتيس

ليلاً،والصحارىالمقابريجوب!انلانهاوىابنالقدماءالمصريونوقدس

.)237(المصريةالموتىالهةاحد،(Anubis)انوبيسللالهرمزأالحيوانهذااتخذوقد

منأي،الفصيلةذاتمنحيواناتأوالحيوانهذامنأخرىالهةاتخذتوقد

ول?!ث!(4)أ!لثا)وبواوات(القديمالمصريالالهاتخذفقدلهارموزأالحلبياتفصيلة

.128،نفسهالمصدر)233(

.819.Watterson,,.B Op. ci،4 p-

037.LEM,p-

232.،،".Orourke, ,.F Op. ci-

.232"(234,Ibid)

.26ص،السابقالمصدر،الدينبهيايناس،المنعمعبد)235(

.78ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)236(

78
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الأولالفصل

هذهانوع!بيربينخلطهناك!انفقد،لهرمزاًالحلبأوالذئبأوآوىابنمن

.)238(الفصيلة

يعنيواسمهوبواواتلعبادةمر!زاً(Lycopolisالي!وبوليسمدينة!انت

.)923(المصريةالحربالهةمنوهو(،الطرق)فاتح

تحوتالقمرلالهرمزأوصار،القدماءالمصريينبتقديسالبابونقردوحظي

لهرمزاًللقردتحوتاتخاذعمليةانويبدو،ايضأالايبسبطائرلهيرمز!انالذي

ربما،لهرمزاًالقرد!انأخروالهتحوتبينتمتدمجأواتحادعمليةإلىترجع

()024(.حولزWer-4)ور(-)حجالالهيحون

تحوتالقمرالهاتخاذفيالسببانابراهيمميخائيلنجيبالاستاذويرى

القردةوانالقمر،لغياباستوحاشاًالحيواناتا!ثرالقردانهولهرمزاًللقرد

)241(.احتمالهفيوتفرحالقمرقرصتتاقصبسببتحزن

عبادتهانالاالاسراتقبلماعصرمنذمصرجؤالقردوجودمنالوغموعلى

)242(.تحوتللالهرمزاًصارحينماالحديثةالمملحةعصرفيالاتتوضحلم

بتحنيطه،العنايةفيبولغلقردمومياءعلىهرموبوليسمدينةفيعثروقد

الاحجاروالتمائمومنالذهبيةالحليومنالزينةادواتالحثيرمنعليهوالقيت

الجرانيتمنمنحوتاًحانلقردتمثالبقاياعلىعثروحذلك،الحريمة

247.ص،لسابقاالمصدر،مانفريد،لورحر-

.07ص،لسابقاالمصدر،ادولف،ارمان)024(

235.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)241(

146.ص،السابقالمصدر،سامي،جبرة()242

97

0(238.64Watterson,,.B Op. cit,)p
174.،".(923]bid)
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القديملأالمصريلأالآلهةمجتمحفىوأثرهاالجغرانيةالبيثلأ

نصوصاًتحملالخشبمنصناديقجؤتوضعالقرودموميآتو!انتالاسود)243(.

)ك!2(.الحجمصغيرةحجراتفيالصناديقهذهوتوضع،الموتى!تابمن

الاسدالقدماءالمصرلونقدسفقدالاذىتجنبجؤوالرغبةالخوفوبسبب

مدينةو!انتتفنوتوالالهة)شو(الالهمنل!لرمزلنصارااللذان،اللبوةوانثاه

اخاهاتفنوتالآلهةشار!توقدلعبادتهامر!زاً(Leontopolis)اليونتوبوليس(

السماء)243(.رفعفيشوالالهوزوجها

يرجعوربمالهمارمزاًوزوجتهللاسدالالهينهذيناتخاذفيالسببيعرفولا

التيالتماثيلمعظمول!ن،قوةمنوزوجتهالاسدفيالقديمالمصريرأىلماذلك

يطأفيمااعلىالىالسماءبيديهيرفعواقفانسانبهيأةتظهرهشوالالهتصور

..,_)246(
الارضبقدميه

سخمتللالهةرمزاًبوصفهامنفسمدينةجؤمقدسةاللبوةو!انت

(Sekhmet)نفرتمالالهوامبتاحالالهزوجة(Nefertem)-بدورهيمثل!انالذي

يعنياسمها-)247(رابضاسدفوقواقفاً!ذلكويمثلاسدبراسالغالبفي

تماماًمطابقهولهارمزاًللبوةسخمتالآلهةاتخاذانذ!رهيجدرومما،القوية

.157ص،لسابقالمصدرا،سامي،جبرة)243(

Goudsmit, .J and Brandon. Jones, ,.D "Mummies of olive Baboons and-

Barbary macaques in the Baboon catacomb of the sacred animal necropolis

45..at Saqaara" in JEA Vol ,25 ,)9991( p

2()4أول،32.4."

.894.Helck,,.W "Thot", in LA Vol,6,)8691( p-

.61ص،بقلساارلمصدا،دولفا،رمانا(245)

".,LEM-

.)6.1(رقمالشحلو!ذلك.البحثمن)17(صينظر)246(

172,09،،(247 Watterson,,.B Op.ci)
156..CDEA,P-
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الأولالفصل

الرياحوعدت،الحربالهةمنالآلهةهذه!انتفقد،المخيفةوشخصيتهالمهامها

لها)248(.انفاساًالحارة

لتفتكارسلهاالتيرع()عينتمثلسخمت!انتالبشرفناءاسطورةوفي

ايضاً)924(.الشافيةالآلهةمنوهيالسحر،عظيمةالقابهاومنبالبشر

مناتخذتالتي(Bastet))باستت(الآلهةمعسخمتالآلهةاختلطتوقد

راسبينبوضوحيميزلمالمصريالفنانانهوذلكفيوالسبب،لهارمزاًالقطة

.)025(الاسدوراسالقطة

فيمامخيفةبهيأةتمثلسخمت!انتاذالالهتين!بيربيناختلافوهناك

الاساطيرجؤالقمرعينواصبحتبالقمرصلةلباستتو!ان،ودودةباستت!انت

.251()المصرية

252(باستتمدينةالهةيعنيبلخاصمعنىعلىيدللاباستتالالهةاسماق

)233(.الالهةهذهلعبادةمر!زاً!انتالتي

.288ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمان،ادولف،ارمان()248

.265(924.Morenz, .S Op. cit,)p
.31(025.CDEA,)p

.62ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمان،ادولف،ارمان-

.52ص،السابقالمصدر،العزيزعبد،صالح)251(

مقرأيبرياستت()باسمتعرفوحانتالحاليةالزقافلقمدينةجؤاطلالهاتقعباستتمدينة

منعشرالثامنالاقليمعاصمةوهي،(بسطه)فصارتالعربعندحرفتوقدباستتالالهة

والعشرين.الثانيةالاسرةعصرفيعاصمةاتخذتوقد،السفلىمصر

37.ص،السابقالمصدر،الحليمعبد،الديننورينظر:

36,(252.LEM,)p
31..CDEA,p-

73.ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،-

371.ص،السابقالمصدر،ميسفافاو!رلستينديمتري،ميحس)253(
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القديملأالمصريلأالآلهةمجتمحفيوأثرهاالجغرانيةالبينلأ

تقديسإلىالمصرييندفعااللذانالماملانهماوالرعبالخوفوحان

اخطرثمقدمالالفذاتالحبيرةوالحشرةالعقربمثلومؤذيةمخيفة!ائنات

)سرقت(للالهةرمزاً!انتفالعقربالناشر،باسمالمعروفةالسامةالثعابين

الالهاتمعذحرهايتحررماوغالباً،عقربوراسادميةبهيأةمثلتالتي3(ح)(ح!3

قدمالالفذاتالحشرةاما،)234(الموتى!تابفيونيث()ايزش!ونفئيسالحاميات

الثعباناما،هليوبوليسجؤعبادتهاومر!ز)!طء3()سبا(للالهةرمزاً!انتفقد

الهحاميالصلهووالثاني)بوتو(الآلهةاولهمامختلفينشحلينجؤعبدفقدالسام

ورفيقه.الشمس

المانيلأ:العيواناتج(

عبدفقدالقدماءالمصريونقدسهاالتيالمائيةالحيواناتمنالتمساح!ان

بهيأةأوتمساحوراسبشريةبهيأةمثلالذيسوبكالالهاسمتحتالحيوانهذا

)253(.!املةتمساح

مرحزمنا!ثريتخذجعلتهالالههذابهاتمتعالتيالواسعةالشهؤان

)256()!رو!وديلوبوليس(مدينةالمرا!زهذهواشهرلعبادتهواحد

.08ص،لسابقارالمصد،دولفا،رمانا)254(

.801ص،بقلساارلمصدا،محمد،لخطيبا-

699.-599(255.Brovarski, ,E "Sobek" inLA Vol,5،)8491(pp)
34.".،LEM-

)شدت(،القديمواسمها،القاهرةمدينةمنالفرييالجنوبلىاتقع:حرو!وديلوبوليس)256(

واسمها،التمساحعبادةمرحزلحونهاحروحوديلوبوليساسمالاغريقعليهااطلق

.الفيومهوالحالي

)3(رقمالخريطة151.وحذلكًص،السابقالمصدر،الحليمعبد،الديننورينظر:
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الأولالفصل

(sأCrocodilopol)حوممدينةوحذلك،الفيومفيالتمساحمدينةتمنيوالتي(

(.925الحجر())صا(Sais))258()سايس(مدينةوحذلك.)257Xامبو(

عذسايسمدينةوفيحتحورللالهةزوجأسوبكالالهعُدَّامبوحوممدينةفي

.026()ثدييهاحلامنترضعهوهيفصورتلهاابنأواخرىنيثللالهةزوجاَمرةَ

بالالهعلاقةلهجعلمامنهاالقصصمنالعديدالتمساححولونسجت

تلفقهالمياهفيورماهاوزيرسباخيهغدرحينماسيتالالهانتذحروهياوزيرس

اوزيرسالالهانتذحروالاخرىامناَ.محانأبهبلغحتىظهرهعلىوحملهتمساح

يحولانحورسابنهتمحنالمياهفيبهاوالقىاوصالهوقطعسيتمنهتمحنحينما

ميناالملكانتذحروثالثهودفنها.فاخرجهالابيهساقاًوينتشلتمساحالىنفسه

الفيومبحيرةبلغحتىوطاردتهمرةذاتحلابهبهغدرتالأولىالاسرةمؤسس
:7)25

)258(

)925(

)026(

!ؤعرفتوقداسوانمدينةشمال-()45بمدعلىالمدينةهذهاطلالتقعامبو:حوم

سميتالقبطيةاللغةو!ؤ،الذهبيةتعنيربماالتي)نبيت(باسمالقديمةالمصريةالنصوص

امبو.حومفصارت)حوم(المرييةالحلمةاليهااضيفتثم)امبو(العرييةوفي)نبو(

243.ص،السابقالمصدر،الحليمعبد،الديننورينظر:

منحم()7بعدوعلى،رشيدلفرعالشرقيةالضفةعلىالمدينةهذهاطلالتقع:سايس

الىالاغريقعندوحرفت)ساو(باسمالقديمةالمصريةاللغةفيوعرفت،بسيونمدينة

عاصمةوهي،الحجريةاطلالهالحثرةالحجر()صااسمالعربعليهااطلقثم)سايس(،

السابق،المصدر،الحليمعبد،الديننورينظر:.السفلىمصرمنعشرالخامساقليم

371.ص،السابقالمصدر،ميحس،فافاوحرششينديمتري،ميحس

.716ص،16ج،القديمةمصر،سليم،حسن-

374.ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه

.97ص،لسابقاالمصدر،ادولف،رمانا-

72.ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاك،اتيجن،دريوتون-
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القديمةالمصريلأالآلهةمجتمعفىوأثرهاالجغرانيةالبينلأ

فلماالاخر،الشاطنبهبلغحتىظهرهعلىوحملهتمساحفتلقفهفيهابنفسهفالقى

عليهااطلقالشاطىعلىمدينةلهفشيدالتمساحبفضليعترفانارادالملكنجا

)261(.التمساحوعبادةتقديسالناسمنوطلبالتمساحمدينة

الوجهب)صاحبيلقبهالقديمالمصريجعلتحدأالتمساحقدسيةبلفت

هوالتمساحلعبادةالحقيقيالسببيبقى!لههذامنالرغموعلى()262(،الجميل

لاما!نالمجاورةالمناطقاهالينفوسفييشيعهالذيوالرعبمنهالخوف

)263(
تواجده

المقدسةللشخصياتيسمحولم،طاهرةغيرحيواناتبعامةالاسماكواعتبرت

السمكصارالاوزيريةالشعائرانتشاروعند،يتتاولوهاانوالموتىوال!هنةالملكمثل

قامانبعداوزيرسالتذ!يرللالهعضوا!لتلانهاوذلكالشريرسيتالالهيماثل

حيواناتبوصفهاالاسماكحانتفقدذلكوعلى.المياهفيورميهبتقطيعهسيت

للالهة)264(.القريانمن!نوعالاقدامتحتتوطأثممعينةاعيادفيتحرقشريرة

51.ص،السابقالمصدر،العزيزعبد،لعصا)261(

36..LEM, p-

بحدود)نعرمر(هوالاولىالاسرةمؤسسانيرونالمختصينبعضانذ!رهيجدرومما

م(./172/4002،القاهرة،سعيداحمدالد!تورمعشخصية)مقابلةم.ق0031عام

08.ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)262(

1001.(263.Brovarski,,.E Op. cit,)P
(264,Brewer, .D and Friedman,,.R Fish and Fishing in Anciant Egypt,,(Cairo)

75.-749!.3002(،
127.ص،السابقالمصدر،مانفرلدلور!ر،-

65.Volولد!لهBrier, .B and Bennett, V،،. Autopsies on fish mummies" in

912,-1285".)9791(,
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الأولالفصل

المصريينعندمقدسةبمانةالاسماكبعضتحظىانمنهذايمنعولم

برا!امرأةهيأةعلى(Hat-Mehit)(محيت-)حاتالآلهةعبدتفقدالقدماء

لعبادتها)265(.مر!زاًمنديسمدينةو!انت،سم!ة

السم!ةمنالاوقاتبعضفياسنامدينةالهةنيثالآلهةاتخذتو!ذلك

مدينةأهلبتقديستحظىالاتس(السم!ةو!انت،لهارمزاً(Lates)الاتس(

.اسنا)266(

إلىادىوهذا،لهارمزاًالضفدعةمن)،ءط!ث!(حقاتالآلهةاتخذتوقد

(.267)الآلهةهذهعبادةمركزور(-)حرمدينةفيالضفدعةتقديس

915.4،".(265 Armour,.,R Op.ci)

.44,،8691(،)القاهرة،سوسز!يترجمة،المصرلينالهة،فرانسوا،دوماس)266(

1123.(267.Kakosy,,.L "Heqet" inLA Vol,2,)7791()p
66.".،CDEA-
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النَانيالفصل

الاَلههَووجودالحونخلق

القديمهَالمصريةالديانةفما

هايويوليسف!الخلقأسطورةأولأً:،

منفسف!الخلقأسطورة:ثانياً،

الأشمونينفىالغلقأسطووة:ثالثاً،

طيبةفيالخلقأسطووة:وابعاً،

اي!نسانخلق:خامساً،

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



الثانيالفصل

الثانيالفصل

القديمهَالمصرلِهَالدلِانةفماالالههووجودالحونخلق

المصريينبالشغلتالتيالاموراهممنالال!ثةووجودال!وناصلان

لنافخلفوا،والازمانالاما!ن!لفي)1(الشعوببقيةمثلبذلكحالهم،القدماء

صفاتهمنهال!لحية!ائناتالال!ثةمنجعلتالتي،الخلقاساطيرمنالعديد

الاخربعضهاونحوبالحببعضهانحوالشعورالىالناسدفعتالتيهي،الخاصة

والبغضاء)2(.بال!ره

وتمتدالاصلفييعود،شاملجامع،شيءل!لخالقبالهالاعتقادوان

هناكان!مامتعددةواش!المظاهرللخالقو!ان،الازمنةابعدلىاجذوره

فاللاهوت،)ر(الخليقةفيهبدأتالذيالموقع!انتانهاادعتمتعددةاما!ن

الىللفموض!لهاتميلللخلقاساطيرونظرياتمجموعةلنايقدمالقديمالمصري

اختلفوانماواسعنطاقعلىمنتشرة!انتاحدهااقيقالانالصعبومنما.حد

هذهفينجدفلم)4(.السياسيوتأثيرهالاسطورهنشرالذيللمانطبقاًذلك

القديم:الادنىالشرقفيالخلقاساطيرحولينظر(1)

.7391(،)بفداد،2ج،أج،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة،طه،باقر-

مجلد3،6عالفحر،عالم"القديمالادنىالشرقاساطير*منالحميدعبدزايد،-

171.228-صص،7591()

,kooH,6391(.,.S,.HMiddle Eastern Mythlogy, (London-
5591(.,Mendelsohn,,.J Religions of the Ancient Near East، (New York-

9691(.,Pritchard,,.J,.B The Ancient Near Eastern Texts, (Princeton-

001.ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان()2

!ذلك:وينظر.62ص،السابقالمصدرانطون،ز!رى()3

gion , (London, )5291 f42.ppناCerny,,.J The Ancient Egyptian Re-

.42ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،()4
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القديملأالصريةالديانلأفيالآلهةووجودالمونخلق

بصوريتمثلمعظمها!انبل،الخلقموضوعوبدقةتوضحمطردةعقائدالأساطير

الأساطيروهذهقليلاً)5(،حثيراًاومتتاقضةت!نانقيمتهامنيقلللامختلفة

علىيدلوهذاالقديمالادنىالشرقجؤالخلقاساطيرممظمعنتنفرد

منالرغموعلى،)6(الشأنبهذااهلهااراءتطورفيوانفصالهامصراستقلال

الشرقحضاراتمعظمبين)7(الذهنيبالتطورخاصأمشتر!اًجزءاًهناكانالاهذا

بينالتفاوتعواملوان،)8(بخاصةومصرالقديمالعراقوحضارتيبعامةالقديمة

)9(.الجغرافيةالعوامللىااكثرهفييرجعالحضاراتتلك

)5(

)6(

)7(

)8(

.701ص،2!،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة،طه،باقر

.47ص،السابقالمصدر،وآخرون،هـ.،فرانحفورتينظر:وحذلك.901ص،نفسهالمصدر

بالمياهتتمثلوهيالبدءنقطةعلىالقديمالادنىالشرقفيالخلقاساطيرمعظمتتفقتحاد

)السومرلةالقديمةالعراقيةالخليقةقصصفيواضحةنجدهاالمائيالميلادففحرة،الازلية

و)يم(البابلية)تيامة(Jالمقابلة)نمو(الاولىالمياهمنالحونولادةعنتححيالتي(والبابلية

واوانجبالالهمنهاخرجالتيالمصريةو)نون(العالمونظمبعلالالهعليهاانتصرالتيالسورية

الاولىالعقلمغامرة،فراس،السواح:ذلكًحولينظر.باسرهالعالموبالتاليالاخرىالالهةخلق

و!ذلدً:،0331-صص8291(،)بيروت،الرافدينويلادسورياالاسطورةفيدراسات

Mendelsohn,,.J.48بم Op. cit, pp-
Les plus An. ciens contes de 'L Humanite (Mythes et Legendes+.،فى.،,Gasser-

,5910035ay,ans،)رأ،"أ.آ! Babyloniens, Hittites, Cananeen3,(Paris4ااحأ

مصر!تابةفيزايدالحميدعبدالاستاذولذهب173.،السابقالمصدر،الحميدعبد،زايد

مانصهيذ!رحيثمصرفيجدأ!بيرالقديمةالعراقيةالحضارةاثرانالىالخالدة

اماوسوريا،وسيناءبليبياالتأسيسعهدفترةو!ؤتاريخهافجرمنذمصر))اتصلت

اسطوانيةاختامعلىمصرفيفعثرمصرالىالثقافيةاف!ارهمانتقلتفقدالسومريون

نا!ما،الاختامهذهاشحالالقديمالمراقمنمصرواخذت،النهرينبلارمنمستوردة

تسمىالتيالفترةمعابد!ثيرأتشبهبالطوببنيتوالتيالطشيسعهدمنالمصريةالمنشآت

فيعرفتالتيال!تابةمات!ونوغالبأ...النهرينمابجنبلادفيبالحتابيةالشبيهةبالفترة

الفترةفيالنهرلنمابينبلادفيللحتابةالمصريينتعرفنتيجة!انتالوقتذلكًفيمصر

و!ذلك915016-صص،الخالدةمصر،الحميدعبد،زايدينظر:بالحتابة((.الشبيهة

سومرمجلةفيالمنشورباقر،طهالاستاذبحثمصرفيالعراقيةالحضارةاثرحولينظر

86201-صصالادنىالشرقوبلدأنالقديمالعراق*علاقاتوالمعنون)4891(4العدد

(9.36Hook,,.S,.H Op. cit,)p
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الثانيالفصل

ثلاثةاسسعلىتر!زالخلقموضوعتتاولتالتيالمصريةالأساطير!لان

للعالم،الالهخلقمعيبدأمقدسوبنظامالاشياءل!لخالقعظيمالهبوجودتتمثل

فيبالحياةمطلقواخيراًايمان،الملوحية)01(هيالنظاملهذاالدنيويةالوسيلةوان

)11(.الموتبعدالآخرالعالم

ثلاثالىتقسيمهايم!نالمصريةالخلقاساطيرجميعجؤالخالقةالالهةان

لمخلوقاته،الخالقالالهبولادةوتتمثلالانجاببطريقةالخالقالالههوالاول:صنوف

الخالقالالهبصنعوتتمثلوالتشحيلالصنعبطريقةالخالقالالههووالثاني

بال!لمةالخالقالالههووالثالث،الخزفيُصنَعمثلماماديةبطريقةلمخلوقاته

)12(.النطقطريقعنخلقهاثمومنبعقلهمخلوقاتهلجميعالخالقبأدراكوتتمثل

فيسنتبعانناالاالخالقةالالهةلصنوفالذ!رالآنفالتقسيممنالرغموعلى

تلكنشوءاما!نحمسبالقديمةالمصريةالخلققصصتصنيفالدراسةهذه

المصريةبالديانةالمختصينقبلمنالمتبعالتصنيفعلىبذلكالأساطيرسائراً

طيبة،الاماحنواخرالاشمونينثممنفسثمهليوبوليساسطورة:واولهاالقديمة

.اخناتونتعاليموفقالخلققصةوعليها

,Boston(atron3ثنلأSmith, ,.E ,.P and others, Word History the struggle for Ci)01(

،".2.4691(

معنييناناسالىالالهةمنتفويض!انتالقديمالعراقفيالملو!يةانذ!رهيجدرومما

)هبطتعبارةالسومريةالملو&جداولفيترداذ،الارضعلىلهانواباًي!ونوال!ي

تاريخفيمقدمة،طهباقر،ينظر:-الموضوعهذاحولللأستزادءالسماء(منالملو!ية

2!.ص،اج،القديمةالحضارات

W,5791Die.,."،.)58بم Kunt Agyptens, Gestalt and Geschicht4, (Stuttgart11)ما Wo)

5.161-(12.Morenz,,.S OP. cit.pp)

19

http://al-maktabeh.com



القديمةالمصريلأالديانلأفىالالهلأل!جودالمونخلق

هليولوليسف!الخلقاسطورةاولاً:

عاصمة.)ولولهأ()ايونو(القديمةالمصريةللمدنيةالاغريقيالاسمهليوبوليس

وهي،)14(القاهرةمدينةشمال،السفلىمصر)ءولهول()13(فيعشرةالثالثةالمقاطعة

وخبرى(Aum)آتومالالهةفيهادمجتالذيالشمسالهرعالالهعبادةمر!ز

(15()Khepri).

تسمىوهيعبادتهمر!زل!ونهاالشمسالهمدينةتعنيالاغريقيةوالتسمية

)*()17(.)اون(ب!لمةالانجيلفياليهاويشار،)16(الشمسمدينةاوشمسعينحالياً

للدولةعاصمةاتخاذهابعدحثيراًالسياسيالمدينةهذهشأنارتفعلقد

ممل!ةعلىالانتصارمنالشمالمملحةتم!نتانبعدقامتالتي)18(،الموحدة

3(

4(

6(

7(

!انتالتيالاقاليماوالدويلاتاوالاداريةللوحداتالاغرلقيةالتسميةهي:jنوموأونومي

ولبدونعرمراومينايدعلىالموحدةالدولةوتأسيسالاولىالاسرةقيامقبلمصرمنهاتتألف

حيثمنالخاص!يانهامنهاواحدةلصلوحدةوالاربعينالاثمينمن!انعددهاان

مالكاحمدوعامر،سليمانذلك:حولينظر.والسياسيالدينيوالرمزوالالهالديانة

اليونانوبلادوسورياومصرالعراقتاريخموجز.القديمالتارلخفيمحاضرات،الفتيان

252.ص،7891(،)الموصل،القديموالرومان

)3(.رقمالخرلطةينظر

(15.66.CDEA,)p
محلاسممعهمحاملينالجنوبالىانتقلواقدوحورساوفلرسعبدةبعضانيظهر

موضوعوهيالشمالجؤواحدةشمسعينباسممدينتينوجوديعللوهذاعبادتهم

ساميالاحمدوحذلك:أ.رقمالخارطةينظرارمنت.عندالجنوبفيواخرىالحديث

.38ص،السابقالمصدر،رشيداحمدوجمال،سعيد

.68ص،السابقالمصدر،نعمانالملكعبدخالد،الحميري

التاريخفيمحاضرات!تابمنالثانيالقسمفيالفتيانمالكاحمدالاستاذيذهب

(الجنوبومملةالشمال)ممل!ةالممل!تينمن!لتقاليد)انالى252ص،القديم

انهماالىواضحةقرينةذلكوفي!بيرحدالىالاخرىالممل!ةفيتقاليدمنماساديشبه

والجنوبالشمالفيالمقشابهةالمتعددةالمظاهرهذهانموحد...نظامالىمايوممعاخضعتا

(.موحدةلححومةواثرصدىتحونانالالايمحن

29
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الثانيالفصل

والسيرنحوالبلادشهدتهالذيالسياسيالتقدمومعبها)91(والحاقهاالجنوب

المحليةالالهةاسرتعدلمالدينيالف!رفيتقدممنرافقهوماالمر!زيالحى

لتفسيرت!فيتعدولم،شاملسلطانذاتالبلادفيح!ومةوقيامتتفقالاولى

دينيةنظرياتالدينرجالمنالمف!رونابتدعلذا،العالموخلقال!وننظام

منالاحيانبعضفياضافوا!ما،ال!ونيةالالهةمنعناصرهااختارواجديدة

ال!ونيةالآلهةمصافالىيرفعه!انماالمحليالإلهعلىال!ونيةالصفات

صاغوااذالمجالهذافيسباقينهليوبوليسمدينة!هنةو!ان،)02(العظيمة

نفوذانولبدو.المصرلةالخلقأساطيربينانتشاراًالأوسعهيفانتللخلقأسطورة

نفوذاً!انممادينياًا!ثرنفوذاً!انالطويلتأريخهامرعلىهليوبوليسمدينة

سياسياً)21(.

الاتيةوالنصوص،الخليقةبدءتاريخهوالأسطورةهذهبهعنيتماأولان

هليوبوليس.فيالخلقعنمهمةتفاصيلتوضحسوف

:بتوضيحاتمزودوهوالموتىحتابمنمأخوذالاولالنص

الاولظهورهفي(Re)رعانا،(Nun)نونفيوحيداَ!نتعندماآتوم*انا

ذلكيحىبدءوعندما،رعهوهو؟من،عملهقدالذيذلكيحىبدءحنِن

3(شو)ولهقيامقبلحواحدي،مل!اَالامراولظهررعبانتعنيعملهقدالذي

للوجودجاءالذيالعظيمالإلهاناهرموبوليس...فيالازليالتلعلى!انعندما

.37ص،السابقالمصدر،احمدرشيدوجمالسعيدسامي،الاحمد()91

09.ص،السابقالمصدر،واخروناحمدابراهيم،رزقانة()02

بين!بيرتشابهملاحظةيم!نوهنا.725ص،7791(،)القاهرة،العالميةالاثريةالموسوعة21()

القديمةالمصريةالحضارةفيسياسيةمحانةمنلهامافاقتدينيةم!انةمنالمدينةلهذهما

القديمة.العراقيةالحضارةفيدينيةم!انةمننفرلمدينةوما
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القديملأالمصريلأالديانةفيالآلهلأووعودالكونخلق

،رعهو،nunالماءهو(بنفسهالوجودالىجاءالذيالعظيم)الإلههو؟من،بنفسهِ

هوهو؟من،(Ennead)التاسوعسيد،اسمائهخلقالذيهو،آتومالآلهةابوهو

اناالوجودالىبعدهالإلههجاءتهحذا،جسدهاجزاءاسماءخلقالذيأتومهو،رع

غداَ،اعلمحينجؤالامسانا،الافقفياشرقعندماورعالشمسقرصجؤآتوم

الاعداء،الحلىسيدفيهابادالذياليومذلكفي،رعالغدوجؤالامس!ؤاوقلرس

حا!ماَ")22(.حورسابنهوجعل

يبتدأالنصانمقدمتهافيامورجملةتظهروتحليلهالنصهذادراسةومن

!ينونتهو!يفيةفيهكانالذيالم!انوطبيعةماهيتهوتحديدلنفسهالإلهبتقديم

النصخلالومن،التشحيلالىاليمليمنتحولو!يفووجودهصيرورتهثمومن

الىجاءالذيوهو،نونوسطوحيداًموجوداً!انآتومالإلهانمعرفةيمحن

وتفسر،جافوسطالىبالماءمحاطاُفيهحانوضعمنانتقلأي،بنفسهالوجود

لافي!امنةلذ!رىانع!اسانهاعلىالمائيالميلادنظريةالنفسيالتحليلمدرسة

جميعمنبالماءمحاطاً!اقحيثألامرحمفيالجنينحالةعنالإنسانشعور

)23(.الجهات

هوانهعلىيعرجثمومن،رعوبيننونوبينآتومالالهبجنالنصيطابقثمومن

تاسوعة.أيالأولىالآلهةمجموعالىمنهإشارةجسمهاجزاءاواسمائهخلقالذي

وما،الأرضعلىملحاًالامراوبدءرعأوآتومالإلهانلنايذ!رالنصان

.الأرضعنالسماءفصلعملمِةالىاشارةالاشو((قيام))قبلعبارة

(22:Budge, .W, B ,D pp. xcviii- xcix. Andalso)

Wilson,,.J،+ك!."3. "Egyptian Texts11، n-

31.3-0صص،السابقالمصدر،فراس،السواح)23(
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الثانيالفصل

تأثيرمنللشمسماالىإشارةفانهاغداً"اعلمحينفيالامسانا11عبارةاما

تطابقفانهارعا"الفدوفيالامسفيوزير!111عبارةاما،ومستقبلهبماضيهحياةعلى

الذيرعوهوالمتجددالإلهلهوالغدالموتبالهيختصفالامسالهحلمهامتمامأ

قدرع-آتومالالهانيذ!رثمومن()24رع(الإله)ابنبلمَبالفراعنةتلقبلطالما

نااذهذايطابقمانجدوهنا،حاحماًابنهحورسوجعلوهزمهالشرمنتمحن

ذمةالىينتقلونحتىيموتواانوماحورسالالهذمةفيهمالحياة!ؤهمطالماالملوك

اوزيروس.الاله

نامنالرغموعلىشيء،لايعني!ماشيء،حليعنيآتومالهاسمان

،تامهو)مافالمعنى،هذاخلافالحقيقةانالاتناقضمحضالقولهذاظاهر

ياختامجؤ()النهاية!لمةاناذ،ونفيايجابالالفاظهذهحلوفي(!امل،منتهٍ

اسميدلالمعنىهذامثلوعلى،مزيد(منوليسيوجدما!ل)هذاتعنيحتاب

.)25(الحلاصلوهو،الخلويعنيحماالحلاحتواءيعنيفهوآتومالاله

للحون،آتومالإلهخلقعناخرىصورةلنافتقدمالاهراماتنصوصاما

وجدق.م(2184-ق.م)2278()26(الثانيببي)نفيرحارعالملكالىيعودنصففي

:نقرأهرمهداخلمنقوش

!الطائرنشأةانت،الازليالتلعلىقائمانت،خبرىأتومالإلهايهاايا1

وتفلت(Shu)شوحانمابصقتانت،هليوبوليسفيبن(اد)بنحجرعلىالمقدس

.163ص،لسابقاالمصدر،جون،ولسون()24

915.-(25.158- Mysliwiee,,K "Atum" in AEOE Vol,1,)1002(pp)
055.9,،5()791,1in LA Vol"،!لللاكل*،،،.kosy,L-(!مملع

ان.)مرياخيةوفاةبعدمصرعرشتسنم،السادسةالاسرةملوكاشهراحد:نفير!ارع()26

ححممدةاطولوهيعامأوتسعيناربعةلمدةفححمعمرهمنالسادسةفيوهورع(

.256257-صص،الخالدةمصر،الحميدعبد،زايدينظر:،مصريملكححمها
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القديملأالمصريلأالديانلأفيالآلهةووجودالعكونخلق

لان،(Ka)ال!اذراعيمثلحولهمذراعيكوضعتانت،(Tefnut)تفنوتكانما

فيالعظيم(Ennead)التاسوعايهايا....،فيهمصارتلك(العائدة)ال!ائك)!ا(

اوزيرس،(Nut)ونوت(Geb)جب،(Tefnut)وتفنوت(Shu)شوآتومهليوبوليس

(Osiris)!وايزش(sis)وسيثد(Seth)ونفثيس(Nafthes)،آتومانجبهمالذين،

واجزائه....1)27(.اسمائههم،انجابهمبعدفرحاًقلبهيملئونهم

خبريالإلهمعادمجأوطوبقآتومالإلهانيظهرالذ!رالآنفالنصتحليلان

)28c((Khepriالم!انالنصيذحرثمرع.الإلهمعمتساوياًبعدفيمااصبحالذي

المصريونتصوروقد،الازليالتلوهونفسهخلقانبعدالإلهعليهوقفالذي

)رابيةاو(الخليقة)تلبأسمسميرابيةأوتلهيأةعلىالخلقم!انالقدماء

الجغرافيةالبيئةاثربفعلتولدالتصورهذاانباقرطهالاستاذويرجح(الخليقة

والخسارالنيلفيضاقظاهرةمنالتصورهذااصلي!ونانيستبعدولا)):فيقول

اولىحاملةوهيالترابيةالروابيللوجوديظهرمااولانحيث،الفيضانبعدالمياه

والطينالترابمنالحياةمنشأوف!رة،والنباتالخضارحياةمنالحياةبشائر

27)اْ.4."،4 Wilson,,.J Op.)c

منوهو(بذاتهالوجودالىجاء)الذييعنيواسمهالشمسوجوهاحد:(Khepri)خبري()28

الذيفهوالمشرقةالشمسيمثلوهو،رعمعو!ذلكآتوممعادمج،المصريةالآلهةاقدم

نفسهيجددوهوتتاسلدونوظهر،بذاتهللوجودجاءوهو!بير،جعلبهيأةنونمنبزغ

الرسوماتفيعادةيظهرخبريالإله.الحياةتجريهاالتيالتحولاتالهفهويوميأ

الرةيدحرجخبريالإلهانالقدماءالمصرلونيعتقداذجعلبرأسالمصريةوالمنحوتات

لور!ر،ذلك:حولينظر.امامهالروث!رةالجعليدحرجمثلماالسماءعبرالشمسية

.125ص،السابقالمصدر،مانفريد

055..Kakosy,,.L Op. cit, p-
3.-25.Watterson,,.B Op. cit, pp-

.48.CDEA,p-

رقمالش!لينطرو!ذلك
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الثانيالفصل

المصريونراىفقدالاوليالتلفوقالحياةظهور!يفيةاما،الاممبينشائعةف!رة

تقديسنشأهناومن(آتوم)ر+وهو،الخالق)الإلهالوجودفيعليهظهرمااولان

وهيالازليبالطائرالاولبظهورهالخالقالإلهالنصويشبًه،المرتفعه(()92(المواضع

روحانهعلىاليهينظرالذي(Bennu)اد)بنو((Phoenix)الفون!سطائرالىإشارة

)03(.الخالقالإله

الإلهمنزوجلاولآتومالإلهخلق!يفيةلناليبينالنصينتقلذلكبعدومن

لانالعطسةمتلانفجاراً!انولعله،زوجلاولالعنيفالقذفبطريقةتموالذي

احاطآتومالإلهانالنصلنايذ!رثم.الرطوبةالههَو)تفنوت(الهواءالههو)شو(

)31".فيهمجوهرهمنبعضوصاربحمايتهماامدهماانهأوبذراعيهالالهين

التاسوعهذاتقسيمويم!ن،اسمائهمويعددالتاسوعالنصيخاطببعدها

الهواءال!ثيوتفنوتشوهووالثانيالخالقالإلهآتومهوالأولاجيالاربعةالى

)اشش(الأولىالبصقبمعنىقديمتين!لمتينمناشتقاالاسميناناذ،والرطوبة

الأرضالهيو)نوت(ب)جب(فيتمثلالثالثالجيلاما،)32(()تفوالثانية

92(

03(

31(

32(

()الزقوراتالعاليةللمعابدانلىاالاشارةبنايجدروهنا901.ص،السابقالمصدر،طهباقر،

قبيلمنهواصلهاانويرجحعدةاراءفيهاقيلوقدالقدماءالعراقيينعند!برىاهمية

الىيعمدفانهجديدأبناءاًيبنيانيريدفحينما،نحيهيعيشالذيبالم!انالانسانالتصاق

الدينية.الابنيةعلىتمامأينطبقوهذامرتفعةابنيةتتشأوبذلكالقديمةالاسسفوقبناءٍ

فيالقيبحثالقديمهْ!العراقيةالحضارةفيالعاليةالمعابد،نائل،حنون:ذلكحولينظر

.9991،للاثارالعالميةالندوة

و!ذلك:.202ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم

23.CDEA,p-

.96ص،السابقالمصدر،واخرون،هنري،فرانصفورت

.137ص،السابقالمصدر،ادولف،رمانا
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القديملأالصريلأالديانلأفىالاَلهلأووجودالكونخملق

ايزشىوالآلهةاوزيرسالإلههمالآلههمنبزوجينيتمثلالرابعوالجيل،والسماء)33(

.)34(نفثيسوالاَلهةسيثوالآلهه

تصورحونيةنظريةمنهاشتقوقدواحداً!ياناًالهاًالتاسوعهذاويعد

لال!ثةالممدودالجسدبيديهسانداًواقفوهوشومنت!ونثالوثهيأةعلىالون

)35(.قدميهعندجبالآلهيرقدبينمانوتالسماء

لاستمناءنتيجةوتفنوتشوظهوريجعلبالبشر،تشبيهااشدآخرنصوهناك

الحالةهذهوفي(،)36لهلازوجةواحدالهمنالانجابلمش!لةحلهذاوفي،اتوم

التوابيتعلىاللاحقةالعصورفيويدهآتومالإلهمُثلوقدالأنثويالعنصراليدمثلت

المل!يةبالزوجةخاصاًلقباً(الإله)يدلقبصارذلكوبعد37(،)مقدسانبوصفهما

:الصورةبهذههليوبوليستاسوعش!لي!ونوبهذا،)38(العرشيرثمنتنجبالتي

)33(

)35(

)36(

.ء"،

ففيالقديماساطيرالشرقمعظمفيمألوفةصورةهياتحادبحالةوالارضالسماءتصوران

هـلأخذالأرضعنالسماءبفصليقومالهواءالهانليلالإلهاننجدالقديمةالعراقيةالأساطير

ل!بينالاتفاقمنالرغموعلى،الفعلبذاتمردوخالإلهيقومو!ذلكبينهمالهمحاناً

البقيةيخالفونالمصرلينانالاوالأرضالسماءبينالجنساختلافحولالقديمةالأساطير

العراقيينانحينفيجب،هومذكرالهوالارضنوتهيمؤنثةالهةالسماءجعلفي

)!ي(.وهيمؤنثالههوالارض7انو(وهومذ!رالهالسماءيجعلونالقدماء

177.182-صص،القديمالشرقأساطيرمن،الحميدعبد،زايد:ذلكًحولينظر

.5506-صص،السابقالمصدر،نوحصموئيلحريمر،-

Hook,,.Sمب ,.H Op. ci،1ff38.pp-

(34.3,Wilson,,.J Op. cit,)p
)1(.الرقمالش!لينظر

عبد،زايدينظر:و!ذلك.96ص،السابقالمصدر،واخرون،هنري،فرانحفورت

181.ص،القديمالادنىالشرقأساطيرمن،الحميد

)37(م!7

(38.82.]bid,)p
.610.3.Morenz,.S Op ci،4 pp-
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الثانيالفصل

خبريأورعأواتومالشمساله

تفنوت

-

نفثيسسيث

-

اوزيرسايزش!
وبلسانهالإلههذالنايذ!ررعالشمسلالهم!رس!تابينصمقدمةوجؤ

الىجاءوانه،ال!لسيدبوصفهنفسهالإلهيقدمانفبعد،ومراحلهالخلقحيفية

ثم(الصباح)شمسخبريبالالهوالمتمثلةالثانيةصورتهلناويذ!ربذاتهالوجود

جاءتوبعدهاللاوجودمنللوجودالوجودمجيءيعنيللوجودمجيئهانلنايذحر

كاالنصويشير،بفمهأوجدهاالموجوداتمنالعديدانيذ!رثم،الموجوداتحل

الذيوهو،المخلوقات!لوقبلوالارضالسماءلوجودسابقالإلههذاوجودان

عليه،يقففيهام!انأيجدانقبل،)نون(الازليةالمياءجؤالاشياءهذهش!ل

ثمومن....انثىودونذاتهمنوتفنوتشوبايجادذلكبعدقامانهالنصويذ!ر

شو،،)نوتوهمعنهفضلاًثلاثةهناكصاروحيداً!انانبعدانهلنايذحر

و!.)9باسرهالحونصارثمومنوتفنوت(

هليوبوليسلاهوتيومنظوروفقال!ونخلقانهينتيجةالىنخلصسبقمما

فيبنفسهنفسهأوجدورعخبريمعادمجالذياتومالإلهان،الآتيالنحوعلى!ان

هذاوسطجؤعليهيقفمحانلهاوجدثمومن،الازليةالمياهتمثلالتي)نون(عالم

اوجدوقدالخلى(أو)رابيةالازلي(ب)التلحذلكودعيبن()بنبحجروسميالعالم

واحدةتحنلمخلقهماوطريقةوتفنوتشوهماالهينانثىودوقوبعفردهذلكبعد

93)هه،.،،!حا،0،"فى7-. Wi)
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القديمةالمصريلأالديانلأفىالآلهلاووجودال!ونخلق

طريقعنواخرىالبصقطريقعنفمرهالموضوعهذاعالجتالتيالأساطيرحلجؤ

بها،حصلتالتيالطريقةنعرفلمول!نفصلهاثمومناعضاءهاسماءتحديد

.الانثويالعنصراليدتمثلوفيهاالاستمناءطريقعنوثالثة

منفسف!الخلقاسطووة:ثانهِأ

إدارةجؤخبرةمنتمتلكلماالقديمةالمصريةالمدنأهممنمنفسمدينةتعد

)04(.الفرعونيةالحىأسراتلأ!ثرعاصمةاتخذتالتيالمدينةفهي،البلاد

غربجنوب!م22بعدعلى،النيللنهرالغرييةالضفةعلىمنفسمدينةتقع

بمحافظة()البدرشينبمر!ز،الحالية(رهينة-)ميتقريةعند،)41(القاهرة

بأسماءتسمتفقد،الاسمبهذاتسمىالأصلفيمنفست!نلم،)42(الحاليةالجيزة

حياةأيتوي(و)عنخالأبديةالمدينةأينحح(و)نوت،المدينةأي،)نوت(منهاعديدة

وأقرينأوروحمعبدأي!ابتاح(و)حت،الأرضميزانأينوي(و)مخاةألاْرضين

وذ!رت،نفر()كهـ()منباسمالسادسةالأسرةأيامفيوعرفت،)43(بتاحالإلهجوهر

منواحدمنأ!ثرإليهااشاروقد)نوف(اسمتحتالمقدسالتابفيالمدينة

المصدر،!لين،دانيالينطر:و!ذلك،138ص،الخالدةمصرالحميد،عبد،زايد()04

.532ص،السابق

،4591سنةالىالمصريينقدماءعهدمنالمصريةللبلادالجغرافيالقاموس،محمد،رمزي()41

)3(.رقمالخريطةينطر:و!ذلك.422ص491(3،)القاهرة

محمدالقادرعبدمحمدترجمة،العالميةالاثرلةالموسوعة،وآخرونليونارد،،حوتريل)42(

مصر،الحميدعبد،زايدينظر:و!ذلك.665ص7791(،،)القاهرةاسحندر،وز!ي

.137ص،الخالدة

الحليم،،عبدالدينينطر:نورو!ذلك017ص،السابقالمصدراحمدبدوي،)43(

143.،صالمصدرالسابق

.138ص،الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد()4
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الثانيالفصل

الذي)46(الأولبيبيالملكاسممناشتقوربماممفيسالأغريقواسماهاالأنبياء)45(.

.48(منف)الىالعربوحرفهاJ(،47)هرمأفيهاشيد

مئاتعنال!شفتمفقدمنفسلمدينةالدفنم!انتمثلسقارة!انت

تاريخمنالمتأخرةالعصوروحتىالأسرأتبدايةمنمختلفةلمددترجعوالتيالقبور

)94(.القديممصر

الجدارحينذاكتسمىو!انتالأولىالأسرةمنذتزدادمنفساهميةبدأت

لحمايةحصناًلت!ونالأمربدايةفيائشئتأنهاويبدو،البيضاءالجدرانأوالأبيض

عليها،الخروجفيماف!رواإذاالشمالأهلصدأوومنعالجنوبممل!ةحدود

فيهقومأنيم!نم!انانسبفيأي،البحريوالوجهالصعيدبينتقعوهي

اختلإذالأنهالأرضينميزانبأنهاالقدماءالمصريونوصفهالذلك،للقطرينعاصمة

نزولاًالاختيارعليهوقعالذيوالم!ان،عجميعها)0البلاداحوالاختلتفيهاالأمر

والجنوبيالشماليالشطرينبينالتوازنعلىوالمحافظةالجغرافيةالمقتضياتعند

حزقيال216:ارميا91:13اشعيا:3270ص3991(،،)بيروتالمقدسال!تابموسوعة;45(

46(

47(

(48

94(

05(

ق.م(،2287)2321-عاميبينالواقعةالمدةفيحىالسادسةالاسرةملوكاحد:الأولببي

الحملاتمنالعديدبارسالوقامالبارداحوالانتعشتفقدمستقرةح!مهمدةوكانت

الحىالىبعدهجاءالتجارةطرقلتامينو!ذلكالخارجيةالبلادحدودتامينالىهدفت

.118ص،الفرعون!يةمصر،احمد،فخري:ذلكحولينظررع.انمريابنه

.41ص،السابقالمصدر،احمدرشيدوجمالسعيدسامي،الاحمد

.138ص،الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد

المصدر،واخروقلمِونارد،!وتريل:و!ذلك،533ص،السابقالمصدر،!لين،دانيال

.665ص،السابق

عبد،الديننورينطر،وحذلك.07ص،السابقالمصدر،واخرون،ابراهيم،رزقانة

.143ص،السابقالمصدر،الحليم
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القديمةالمصريلأالديانلأفىالالهلأووجودالحونخلق

مجازاًشبهوهاطالماالتي،ومتطلباتهاالموحدةالدولةلاهدافتماماًيستجيب!ان

المل!يالمقرنقل)51(الثالثةالاسرةملوكقررفقد،المنطقتينميزانأوالقبانببيضة

سارتذلكوعلىالعامةوالادارةللحىمر!زاًبالتاليوجعلهالم!انهذالىا

المنفيةبالاسرتسمىاناستحقتولهذاالثامنةالاسرةحتىالتاليةالفرعونيةالاسر

احتفالات!انتفقدم!انتهاعلىمحافظةالمدينةهذهوبقيت،)52(منفسنسبةًالى

الملكوتتويج،!بيراًدوراًبتاحالإلهفيهاويلعب،منفسفيالالاتتمالملوكتتويج

الواحد)53(.الملكشخصفيالبلادشطرياتحادالىيرمزتقليد

رفعفقدالدينيشأنهاارتفاعالىادتالسياسيةمنفسمدينةم!انةتناميان

جؤالهيحا!ماولغداحتىبتاحالههاشأنالأولىللاسرةعاصمةاختيارها

54(
راسعلىبتاحالإلهوضعوااذبهاخاصةخلققصةمنفس!هنةابتدع،مصر

)53(.الخالقةالآلهة

وال!ممدينتهمم!انةلتلائمهليوبوليسعقدةبتحويرمنفس!هنةقاموقد

موزعةالمنفياللاهوتنصوص!انتانبعدورع()56(.د)آتوم-بديلاًبتاحفجعلوا

(مق2648-)2667زوسرهوومؤسسهاالمهمةالمصريةالاسراتمنواحدةالثالثةالاسرة()51

ينظر:للتفصيل:سقارةفيالمدرجةزوسرمصطبةباسمهيدعىالذيالمدرجالهرمصاحب

.118ص،السابقالمصدر،احمد،فخري

45.ص،السابقالمصدر،اوبوابيهوجانيناندريه،ايمار()52

143.ص،بت(،)القاهرة،المصريةالموسوعة،رشيدالدينوجمالاحمد،فخري)53(

54.ص،السابقالمصدر،احمدرشيدوجمال،سعيدسامي،الاحمد)54(

281.صاالسابقالمصدر،رانةوهرمان،ادولص،ارمان)55(

المصدر،واخرون،جينبوترد،ينظر:وحذلك.913،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)56(

.322ص،السابق
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الثانيالفصل

اسماها!ماأو،()57(المنفي)اللاهوتتدعىواحدةوثيقةفيجمعتنصوصعدة!ؤ

ناالمدينة!هنةفيهاا!داذ،ال!نهوتية()58(منفسب)تعاليمأرمانالأستاذ

مصيرجؤتحىالقدرلن،منزلةمنولآلتههاماللمدنتفوقبتاحوالههامدينتهم

الديدانل!نمنفسمعبدفيحفظتالتيالوثائقاهممنعدتالتيالوثيقةهذه

بعضو!ذابدايتهامنفقراتفاختفت،(منها)95اجزاءعلىاتت()الأرضة

نهايتها)06(.

61(()?)شباالأصلالنوبيالملكقاماذطويلزمنبعدالوثيقةهذهونسخت

716)-)كا! )Sha- baقبلالثامنالقرنجؤمصرحى(الذيقم207-مق

منمابقيانقاذمنهيطلبونالفرعونهذاالىمنفس!هنةبهتقدمطلببعد،الميلاد

علىول!نجديدمنالوثيقةهذهب!تابهشبا!اقاموبالفعلالاجداد!تاب

57(

58(

95(

06(

61(

1150.),116ص،فخرياحمدترجمة،5191(،)القاهرة،المصريةالحضارة،جون،ولسون

.71ص،السابقالمصدر،واخرونهنري،فران!فورتينظر:وحذلك

.913ص،السابقالمصدر،ادولف،رمانا

لماوالاالجلدأوالخشبأوالبرديورقعلىمدونةالوثيقةهذهنصوص!انتوانلابد

الأرضة.أوالدودأ!لهُعبارةذ!رت

،أرمانحذلكوينظر،182ص،القديمالادنىالشرقأساطيرمنالحميد،عبدزايد،

913.ص،السابقالمصدر،أدولف

حىوقدمصر،فيوالعشرونالخامسةالأسرةفيحىنوبياصلمنمصريفرعوق

قرنالنصفعلىمايزلدح!متالأسرةهذه،ق.م(207)716-بينالواقعةالزمنيةللمدة

ملو!هادفنوقد،وبناتاطيبة،منفسعواصمهافمنلهاعاصمةمنأ!ثرواتخذت،بقليل

الدينوجمالمحمدمختار،ذلك:حولينظر،النوبةفي)دا،!دلا،()حورو(مدينةجؤ

805.ص،ت(ب.،)القاهرة،2ج،المصريةالموسوعة،العباديالحميدعبدمصطفى
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القديمةالمصريلأالديانلأفىالالهلأل!جودالمونخلق

القديمالتاريخفيفلسفيبحثاوللناويحفظمحفوظاًليبقىالمرةهذهالحجر)62(

مايأتي)63(فيهجاءنصاالملكهذادونوقدمقدمتهفيجاءوالذي

،بتاحوالدهبيتفيجديدمنالحتاباتهذهنقل(نفسه)يعنيجلالته*ان

حتى،الدودا!لهقدالاجدادخلفهعملبمثابةجلالتهوجدهاوقد،جدارهجنوب

جديد،منب!تابتهجلالتهقامذاكواذ،ونهايتهبدايةمنقراءتهلايم!ناصبح

قبل".منعليهكانمماجمالاًأ!ثراصبححتى

نسخةالاماهوالحجرعلىدونالذيالنصانجليأيظهرالمقدمةهذهوفي

الأولالنصتعرضانبعدبنقلهشبا!االملكقام،عهداًمنهاقدمل!تابثانية

الملكهذانجدو!ذلك،الاجداد(خلفهب)مااسماهماعلىبذلكمحافظاًللتلف

ومنذالفراعنةعليهسارتقليدوهذا،(بتاحوالدهب)بيتبتاحالإلهمعبديسمي

النصينتقلثمومن،رعالإلهوبخاصة(الإلهب)ابنيتلقبون!انوااذالأولىالعصور

فيخبرنا:الآلهةوجودموضوعلمعالجة

الحجرعلماًان،البريطانيالمتحففيالانمحفوظا؟سود،حجرعلىالوئيقةنصوصنقشت()62

فياستمرواوقد،غلالملطحنطاحونةلحجرقاعدةفاستخدموهالقرويينبعضعليهعَئرَ

اهممنواحدةيمحونانهميعرفوااندوناعواممدةعليهالاعلىالطاحونةحجرادارة

بالحجرلحقتالتيالأضرارعنوفضلاْ،القديمةالمصريةالديانةتاريخفيالدينيةالنصوص

و!ذلكالوسطمنالحجربثقبمعرفةدونقامواالقرويينفانالطحنفيالاستخدامبسببا

ينظر:الحجرهذاعلىالعثورقصةحول.الطحنعمليةلتسهيلفيهاخاديدبعمل

48.94-صصالضمير،فجر،هنريجيمس،برسند

Holmberg,,M,,)864691."بم The God Pta،5 (Lund-
015.148-.Shorter,,.W Op ci،.، pp-

64-(63.Wilson,,.J "Egyption Myths, Tales, and Mortuary Texts, in ANET,pp)
هـ8.06صصالضمير،فجر،هنريجيمس،برسند:و!ذلك

89.88-.Holmberg,,M Op cit.، pp-
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الثانىالفصل

العرشفوقيسحنالذيبتاح،بتاحبوصفهاالوجودالىجاءتالآلهة"جميع

،بتاح،آتومحملتالتيالام،نونتبتاحاتومالخبالذيالابنون()بتا-،العظيم

لىاجاءاتوم،الآلهةجميعولدالذيبتاح،التاسوعولسانقلبالعظيمهوذلك

الحياةنقلالذيهو،بتاحهيالوحيدةالعظيمةالقدرة،واللسان!المَلبالوجود

حورسصاربوساطتهالذي،القلبمنلهمالعائدةاد)كا(بمعمِة،الآلهة!لالى

عضو!لعلىيسيطراناصبحاواللسانفالقلبوه!ذا،توتصاراللسانومن

الماشية،،الرجالو!لالآلهة!لفموفيجسد!لفيفبتاحذلكومن،الجسدفي

ويأمريشاءفيمايف!رنفسهالوقتوفيحيشيءو!ل،الزاحفةالاشياءحل

مايريد".ب!ل

بهف!ربماالوجودحيزالىظهرتالاشياءجميعاننجدالنصهذافي

العقلعلىبهاليستدلالقلبب!لمةالقديمالمصرياستعاظوقداللسانوقالهالقلب

نايعتقد!انلانهبلصرفاًمعنوياًمذهباًبالموضوعيذهبانارادلانهلاالفهمأو

القولفهوخلاقةقوةالعقلأوالفهميصيربهاالتيوالاداة،الفهممر!زهوالقلب

دائرةالىتدخلثمومن،الحقيقةثوبوي!سوهاالف!رةعنيعلنالذيأوال!لم

الآلهةوليسوفمهاله!لقلبيصيرفيالإلهانيظهرذلكوبعد،المحسوسال!ون

منرائعةانتقالةهيوحقاً،الأرضعلىمايدبو!لالماشية،البشرحتىبلفقط

هذايخضعناضجتفسيرمعنويالىالطبيعةالهةعالممنالماديالخلقتفسير

شيء،!لفيالإلهمنجزءوانشيءب!ليحيطجبارعقلٍالىباسرهال!ون

()64(.بداخلكالذي)الإلهبعبارةغيرهمخاطباًيشيرالقديمالمصرينجدولذلك

التىِالخلاقةبتاحقوةجليوبش!لتظهرأيضاًالنصمنالجزءهذاوفي

الال!ة.جميعوخالق،آتومخالقفهو،قوةلاتدانيها

56.صالضمير،فجر،هنري،جيمس،برستد()64
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القديملأالمصريلأالديانلأفىالآلهلأووجودالعونخلق

قلبوتحوتهوانهيظنو!ان،!بيراًدوراًالنصهذافيحورسلعبوقد

آتوممثل!انافانهماهذاوعلىالتاسوعولسانقلببتاح!ان!مابتاحولسان

فيفهولبتاحصورالاالمخلوقاتوما،)65(بتاحولسانقلب!ذلكهو!انالذي

فيذ!ر:الخلقعمليةالنصوي!مل.مخلوقو!لاله!لصدر

)وبقيةالآلهة!لباسماءنطقالذي،بتاحفمفيهيمنفستاسوعان11

الأعينفيالبصراوجدالذيلبتاحصوربانهميعرفون!انواالتاسوعان(المخلوقات

منيهطريقعنالوجودالىجاءآتومتاسوعانومعللأنفوالتتفسالآذاقفيوالسمع

لانهماوالشفتينالاسنانمنمقدسة!لمةطريىَعنجاءبتاحوتاسوع،واصابعه

الىخرجتالمقدسةفالحلمة،ظهراقدوتفنوتشوشيء،ل!لالاسميلفظان

والمناصبانشأ!المرا!ز،اللسانبهوامرالقلببهماف!رطريقعنالوجود

الحياةاعطتقدالعدالة،ال!لمةبواسطةوالغذاءالمؤوناتوزعتوقد،وزعت

فقوة،وحرفهعمل!ليسرقدوبذلكالمخطيءعلىقدرتهوالموتللمسالم

يظهروالذيالقلببهيرغبالذيالامرحسبتونعضو!لوفعاليةالسيقان

11.قيمتهشيءل!ليعطيوالذياللسانخلالمن

عقلفيبصورتتمثل!انتانهاالىيذهبالتيالآلهةخلقيتناولالجزءوهذا

استمدهاقدصفاتمنآتومبهاتصفماو!لبتاحدوناتومانويذ!ربتاحالإله

،بتاحمناستعارهماقدوتفنوتشوبهماتفلالتيواسنانهشفتيهانبل،بتاحمن

الإلهمنهماولسانهقلبهاناذوالابداعالخلقمقدرةمنآتومالنصهذاوجرد

-)66(

.ح

.215ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم;65(

.145ص،السابقالمصدر،ادولف،رمانا)66(
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الثانيالفصل

)شو(آتومفيهاولدالتيالتقليديةالخليقةبينتمييزاًنجدالنصهذاوجؤ

الذيالنطقهذااعضاءهيوشفتاهبتاحفأسنان،الوجودلىابهمافجاءو)تفنوت(

قصةفيويديهآتوملمنيموازيتانبتاحوشفتاواسنان،طريقهعنالولادةجاءت

ا!ثرالمثاليةالصبغةذاتومنفسبتاحخلققصةفت!ون،ل!يوبوليسالخليقة

هليوبوليسلاهوتهظمقدمنفسلاهوتي!ونوبذلكالماديآتومفعلمننضوجاً

الآلهةجميعفيهاوجدتالتيال!لمةوهيخلاقةطاقةمنبتاحيمتلكلماوغلبه

.)67(لل!لمةالمقدسةالقدرةطريقعنالموجوداتوجميع

تقديرمنهوونوعهالسياسيفالحىالإلهالى!لهاالامورالنصويرفع

بعمليقوموالاله،وزعهاالح!وميةوالمناصباقرهاالرسميةفالوظائفالإله

بتاحالإلهبهاقاموالإجراءاتالامورهذهو!لوالمؤونالأطعمةتوزيعهواخرانساني

مدبر.بعقل

وفعاليةالإنسانقوةفيهابماشيءو!لوالحرفالمهنالنصيُرجعذلكبعد

الدنيويةالشؤونالىالنصينتقلثمشيء.!لمنالمتمنالالهيالعقلالىاعضاءه

كللانوزعتقدالح!وميةوالمناصبرتبتقدالرسميةالوظائفانفيذ!ر

!لبارجاعهذاالجزءولختتمشيءحلعنالمسؤولةوهيالآلهةألىمردهشيء

طريقها)68(.عنتمقدالنظريةهذهوفقالخلقلانال!لمةالىشيء

ذلدً:حولينظر)67(

73.74-ص،السابقالمصدر،هنري،فران!فورت-

42.ص،السابقالمصدر،مانفريد،لورحر-

98.-88.Holmberg,07, Op. cit pp-

صرفة،ماديةصفةالخلقتعطيالتيالسابقةالنطرياتعن!بيرتطوربال!لمةالخلق)68(

)منالجديدالعهدفيتقرأاذبال!لمةالخلقعلىتؤ!دالسماولةال!تباننجدول!ننا

الحرلمالقرانوفيالفه(!انتوال!لمة،اللْهمعالحلمةوحانتال!لمة!انتالبدء

.82اية،يسسورة!فَيَكُوتُلَاُبهُنيَقُولَأَنشَئا(رَادَإذَآ،هآَئرٌ)إتمَأ
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القديملأالمصريلأالديانلأفيالالهةووجودالحونخلق

:نقرأالنصمناخرقسموفي

تاتينوهو،الآلهةواوجد7اتوم(خلقانهبتاحعنقيلانهحدثا.وهحذا

(Tatenen)،للالهةمؤونةطعاماًام!انسواء،شيء!لظهرومنهالآلهةصورالذي

كلقوةمناعظمهيبتاحقوةانوفهمعُرفَوه!ذا،الوجودفيحسنشيءو!ل

الذيهوبتاح،مقدسة!لمةوىشيء!لخلقانبعدبتاحاطمأنوهحذا،الآلهة

ثبتوقد،المقدسةاما!نهمفيالآلهةواقام،المقاطعاتوالسسالمدنواقامالآلهةصور

ترضىمثلمالاجسامهمتماثيلوعمل،عروشهموجهزالمقدسة)دخولم(معطياتهم

حلومنالخشبمنصنعتالتي)تماثيلها(اجسامهافيالآلهةدخلتوه!ذا،قلوبهم

ت!ونتقدفيهالذي،عليهينموشيءأيأوالطينمن()نوع!لفيالحجر،من()نوع

له،(منهمالهل!لالعائدةآد)!ا()بمعيةالآلهةحلجمعتو!ذلكالاش!ال

فيالآلهةقلوبيفرحالذي،العظيمبتاحمعبدالارضين.سيدمعواشتر!وافانضموا

الارضين*.ارزاقتتموفيه،الإلهم!ان،ال!لسيد،بتاحبيت

!ذلكوهوالآلهةموحد9A9.آتومخالقهوبتاحانعلىتأ!يدنجدالنصهذافي

هيأةعلىصورجدأقديمارضيالهوهو،()96(ظهرتالتي)الأرضيعنيوالذيتين(-)تا

قرونمنزوجفوقالشمسوقرصريشتينمنمر!باًتاجاًراسهعلىيضعملتحيرجل

الثاني.رمسيسوالدبانهوصف،سمبل)71(ابومعبدوفي،البش)07(

.86ص،بقلساالمصدرا،نسوفرا،سدوما()96

173.(07.CDEA,)p
.Watterson,,.B Op. ci", 141p-

اوبنحتببناءالثانيرمسيسقام،الثانيالشلالمقابلالنوبةبلادفيمدينة:سمبلابو)71(

الجبلداخلالاخرىالمعبداقسامتدخلبينمام!شوفةفناءاتتتقدمهاجبالهافيمعبدين

محا()حورسالإلهتمثالومقابلالجبلداخلفيجميلبش!لنحتتواعمدتهاوجدرانها

نقشتالمعبدجدرانوعلة،الجلوسبوضعيةوهورعمسيسللملكضخمةتمائيلاربعة

ينظر:و!ذلك()2رقمالخارطةذلكحولينظر:الملكهذااعمالتمجد!تابات

6591(..,Louis,,.A ,.hc Abou- Simbbel,et.'L Epopee' de sa de' couverte, (Bruxelles-
.pp.-46 ff

021.-902.Watterson,.B, Op. cit, pp-
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الثانيالفصل

)72(بتاحبالإلهمطابقتهتمتالموحدةلمصرعاصمةمنفساتخاذوبعد

مورش!)73(.بحيرةالىعبادتهحدودوامتدت

الجبالفيالمعادنيجعلالذيوهوالأرضاعماقعلىيسيطرالإلههذاو!ان

الهاًازلياًبانهالقدماءالمصريونتصورهوقد،لدنهمنوالمياهبالنباتاتوياتي

عليهاويطلقعاماًثلاثين!لتجرىالتيالمل!يةالاحتفالاتربوهوخالقاً)74(،

نجدلذلكبتاحالإلهلمهامتماماًموافقةمهامهت!ونالاوقاتمعظموفيسد()حب

يجعلواانمنفسلاهوتيوارادوقدتاتتن()75(.)بتاحالإلهاسمتحتالالهينبيندمجا

اوللانهاالخلقتموفيهاالازليةالمياهمنالالهخرجوفيهاالخلقرابيةمدينتهممن

العماء.ذلكمنظهرتارض

يأالآلهةبتصويريقومالذيهوالذ!رالاَنفالإلهانالنصهذافينجد

الىالحسنةالاعمالالنصويرجع،ومؤونةطعاممنشيءب!لولزودهايخلقها

بينالا!بروالاعظمالقوةصاحبهوبتاحالإلهانالىيشيرالنصهذاوبعد،الآلهة

82.ص،لسابقاالمصدر،نفريدما،لور!ر)72(

)74(

)75;

173.(73.CDEA,)p
ال!بيرةالفيومبحيرةعلىال!لاسي!ونال!تاباطلقهالذيالاسممورش!:بحيرة

51!موتبلغالبحر،سطحمستوىتحتقدماً()013مترا04ًعمقهيبلغمنخفضوهي

انشاءال!لاسي!ونال!تابن!سبوقدلها،اتساعاقصىفيعرضاًا!م0وطولأ

اسمانالمرجحاناذ.خيالاتهموحيمنهذاول!نمورش!اسمهملكالىالبحيرة

-Mi))مجاور(تدعى!انتاذالمصريةاللغةمنجاءالبحيرة Wer)الاقليماسموهو

البحيرةوهذه،النيلبنهرالبحيرةتريطالتيالقناةاسمهو!ما.البحيرةيضمالذي

عندمنهفيتفرعالنيلفروعمنفرعوهويوسفبحرمنمياههيستمدطبيعياخزاناتمثل

067.ص،العالميةالاثريةالموسوعةينظر:للمزيد.اسيوط

.86ص،السابقالمصدر،فرانسوا،دوماس

.101ص،البحثفيالآلهةاسماءتداخلحذلكوينظر،نفسهالمصدر
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القديمةالمممريةالديانلأفيالالهلأووجودالعونخلق

ولذلك،شيءل!لالخالقالإلههوبتاحالإلهل!ونمبرروهذاالمصريةالآلهة

)76(.الخلقبعداستراحانهأيبتاحقلباطمأن

المنظمةوالححومةالمنسقةالجماعةانالنصهذامنيستدلانويمحن

علىالأسطورةهذها!دتاذالقدامىالمفحرينعقولعلىالائرعظيملهما!ان

يسيرالتيالح!وميةوالوظائفالعاليةالرسميةوالمرتبةالمرموقالمرحزان

يهيمنالذيالجبارالفعلصاحببتاحالإلهوضعمنهيالانسانيالمجتمعبمقتضاها

ونشاطاتحرفمناليوميةبالحياةمايتعلق!لو!ذلك،المخلوقات!لعلىبه

لهاوثبتالخاصالههامدينةلحلعينالذيوهوالمسيطر،العقلذلكبامرفانها

)77(واملاحها.الاقتصاديةمردوداتها

خلقماديجزءمنتتحوناذالآلهةثمائيةلناليوضحالنصينتقلذلكوبعد

الجزءحلالجزءينخلقوبعدالروحيالجزءبهيرغبالذيوبالش!لمنفصلأ

وأالطينأوالمعدنأوالخشبمنالمصنوع(المادي)الجزءالجسدذلكفيالروحي

ماينمو!لتشيرالى(عليهماينموحل)منوعبارةالأرضوجهعلىماينمو!ل

واضحةبشريةبصفاتتتصفالآلهةاننجدوهنا،للارضالهابوصفهبتاحعلى

ذاالمثاليبالاتجاهينحىالنصنجدوهناوالجسدالروحمنثمائيحائنهوفالانسان

الذي،بتاحالإلهعبادةمحانالنصلنايصفثمومنللجسد.سابقةالروحاننجد

لشطريها.البلادارزاقفيهتقسم

وَالأزَضَالسًنَؤَتِظًقنَاوَلَقَدْ).السماويةالصتبفيصدىلهاالخلقبعدالإلهاستراحة)76(

.38ايةق*،سورةلغُوبمِنمَشَنَاوَمَا2أَيخَاسِئةِفِىوَمَالجنَهُمَا

.56صالضمير،فجر،هنريجيمس،برستد()77
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الثانيالفصل

الإشمونينف!الخل!أسطورة:ثالثاً

نظاماً!هنتهاصاغالتيالقديمةالمصريةالمدنمنالاشمونينمدينةتعد

الههامنوجعلوا،الخلقفيهتمالذيالأولالم!انمنهاوجعلوا،بهاخاصاًلاهوتياً

أهميةا!سبهاماوهذاالمخلوقاتولجميعلذاتهخالقاًالهاًتحوتالاله،الرئيس

)78(.القديمةالمصريةالمدنبين!برى

وبحرالابراهيميةنهربينللنيلالغرييالشاطنعلىالاشمونينمدينةتقع

الخامسمةالمقاطعةعاصمةوهي،ملوىغرييشمال!م8حواليبعدوعلىيوسف

)97(
.عشرة

نسبةالثمانيةأي)خمنو(باسمالقديمةالمصريةالنصوصفيالاشمونينعرفت

ايهرموبوليسباسماليونانيةالنصوصفيوعرفت،اسطورتهافيالآلهةعددإلى

)81(.تحوتالمصريالمدينةالهوبينبينهالاغريقربطالذي8(هرمزْالالهمدينة

هذاانالىوذهبوا،تحوتالالهإلىالحونخلقالمدينةهذهلاهوتيونسبلقد

)العمقهيطبيعيةخواصاربعةتمثلالاَلهةمنازواجاربعةصوتهبقوةاوجدالاله

(78,Budge,,.W BD, .pCXVIII)
،)3391(,Drioton,,E "LeRoi defunt - Thotet Lacruede Nil" in ER Vol I-

051-8".

.183ص،السابقالمصدر،الحليمعبد،الديننور(97)

الاغريق.عندالتجارةالهوهوماياوالالهةزفسالالهابن،اغريقيالههرمز:وهو)08(

ينظر:-

أ-L.."،.ي".ول.133

3002(،،)القاهرةمصر،جؤوالرومانيةاليونانيةالاثارمواقع،الحليمعبد،الديننور()81

152.ص
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القدسِلأالمصريةالديانلأفيالآلهلأل!جودالمونخملق

للحياةالأولىالمعالموان،و)الخفاء()82((المطبقو)الظلامو)اللانهائية((العظيم

(.83)تحوتالالهفعلمنهوالنظامإلىالفوضىمنوالتحول

صفاتاربعولهاال!وننشأةقبلموجودةالمش!لةغيرالمادةانيعنيوهذا

و)حوحالعظيمالعمقويقابلانونونيت()نونوهيالآلهةمنازوا!اربعةتقابلها

ا!لطبقالظلامويقابلانو!و!يت(و)!وكوالفضاءاللانهائيةويقابلانوحوحيت(

يت!ونتحوتوالاله،الثمانيةالآلهةهؤلاءومن،الخفاءويقابلانوامونيت(و،امون

الاشمونين)84(.فيالآلهةمجمع

ضفادعباربعةتتمثلحيواناتباش!المثلتالآلهةمنالاربعةالازواجوهذه

.)85(الاناثيمثلنافاعيواربعةالذ!وريمثلون

وأالازليالمحيطانعلىهليوبوليساسطورةمعالاشمونيناسطورةوتتفق

فيتختلفانالاسطورتينول!ن،الوجودجاءومنهاالاصلهي)نون(الازليةالمياه

فيما،بنفسهنفسهاوجدانهإلىهليوبوليساسطورةتذهبالذيالشمسالهموضوع

902,802-(82.Maspero,,.G History of Egypt, (London,)3091،pp)
.56ص،لسابقالمصدرا،رندل،!لار&-

،)القاهرةش!ري،حسينحسنترجمة،صورةجؤفحرة،ايريكهورنونج،-

.32ص(،2002

14.(83.Drioton,,.E Op. cit,)p

.894،03)8691(6,Helck,,.W "Thot" in LA Vol-

32.ص،!صورةفحرة،ايريك،)84(هورنونج

423.ص،مصرالخالدةالحميد،عبدزايد،-

.Budge,,.W BD, .p CXVIII-
98-.Wilson,,.J "Egyptian Myths, Tales, and Mortuary Texts" in ANET, pp-

.56ص،السابقالمصدر،رندل)85(!لارك،

07.ص،السابقالمصدر،خزعل،الماجدي-

.75ص،السابقالمصدر،رشيد،الناضوري-
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الثانيالفصل

الالهلخلقروايتانوهناك)86(.بوساطةاوجدانهإلىالاشمونيناسطورةتذهب

مرتفعفوقووضعوهابيضةاوجدواالاَلهةمنالاربعةالازواجانتقول:الأولىالشمس

اوزةخرجتالبيضةهذهومن،بالتحديدالاشمونينمدينةوعند)نون(سطحعلى

الشمسهيالاوزةوهذهنهارإلىالمطبقالظلامفتحولصائحةطارتخروجهاوحال

الأولوالصوتالأولالضوءمثلتالتيال!برى()الصائحةبعدفيماعليهااطلقالتي

.)87(الخلقسبقااللذينالازليينوالصمتالظلاممنالخارجان

المياهعلىطفتلوتسزهرةاوجدتالآلهةمنالاربعةالازواجان:الثانية

علىالشمسالهمنهاليخرجالزهرةبتلاتتفتحتالاشمونينمدينةوعند،الازلية

السماءإلىارتفعوالذيالابديةالزهرةعلىالرابضحورسوهوصفير،طفلهيأة

ال!ون)88(.بتتظيماخذثمومن

هليوبوليسمدينتيبينسياسيةلمنافسةوليداً!انالاشمونينلاهوتانويبدو

فياسطورتهاانتشارالىادىمماهليوبوليسمدينةبانتصاروانتهت،والاشمونين

ماجلياًلنايظهرو!ذلكذاتها)98(.المدينةعلىالاشمونينأسطورةوانحسارمصر

و(.)ْالسياسيةالأوضاععليهلماالأساطيروفقاًت!ييفعلىعاليةمقدرةمنلل!هنة

902.(86.Maspero,,.G H) story of Egypt,)p

Drioton,,.E."،،أ16ْ. Op. c-
07.ص،السابقالمصدر،الملكعبدخالد،الحميري-

.101ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)87(

802.ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج-

176.ص،القديمالادنىالشرقاساطير"من،الحميدعبد،زايد)88(

0601".،،Spence, ,.L Op. ci-

.101ص،السابقالمصدر،محمد،الخطيب)98(

.101ص،نفسهالمصدر)09(
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القديملأالمصريلأالديانلأفىالالهلأووجودالحونخملق

طيبةف!الخلقاسطورة:رابعاً

المدنمنغيرهاتبلغةلممابلغتاذالقديمةالمصريةالمدناشهرمنطيبةتعد

عدةباسماءتسمتوقد9(،امصزصعيدفيالرابعةالمقاطعةعاصمةوهي،الاخرى

)مدينةتعنيوالتي(امون)نوتو!ذلك،الصولجانيعنيوالذي)واست(اقدمهامن

شهرتهاسببذلكويعلل)29(المدينةتعنيالتي)نوت(باسمدعيتوبعدها(آمون

انها11:يأتيمالطيبةمديحبقصيدةيتمثل!تابينصفيذلكجاءوقد.الواسعة

بالانتسابالعظمةلت!تمسببظلهاتستظلالاخرىالمدنوجميع()المدينةتدعى

قدطيبةاسمانويرجح،)49(الحريمتعنيوالتيايت()تا-!ذلكوسميتا)39(االيها

التسمية.هذهمناشتق

ولقد(امونإنوو!ذلك)نو(بصيغةالمقدسال!تابفيالمدينةهذهاسمورد

العربواسماها)59(،وحزقيالارمياهماالانبياءمناثنينلسانعلىاسمهاورد

(.69والقصوزبالمعابدتتمثلعمائرمنبهامال!ثرة)الاقصر(

جنوب!م315بعدوعلىالنيللنهرالشرقيةالضفةعلىطيبةمدينةتقع

منقسمل!لو!ان79(.والاقصزال!رنكهماقسمينالىتقسيموهي،القاهرة

514ص،العالميةالاثاريةالموسوعة!ذلكوشظر.124ص،السابقالمصدر،محمد،رمزي()19

.(1)رقموالخريطة

.185ص،السابقالمصدر،واخرون،احمدإبراهيم،رزقانة()29

.618ص،نفسهالمصدر)39(

222.،صالمصريةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور)49(

.128ص،8891(،)بغداد،الاوائلالثلائةالرعامسة،سعيدسامي،الاحمد

.03:1491-حزقيال،46:25ارميا،326ص،المقدسالحتابموسوعة)59(

.185ص،السابقالمصدر،واخرون،احمدإبراهيم،رزقانة)69(

0691(،،،)القاهرةوآثارها(،جاالقديمةمصر)تاريخالمصريةالموسوعة،احمد،فخري)79(

366.ص2،ج،الاثارعلمموسوعة،!لين،دانيالينظر:وحذلك182.ص
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الثانيالفصل

والذي،بالحرنكاليوميعرفالذيامونالالهفمعبدالخاصاسمهالمدينةاقسام

اسوت()ايبتباسميعرف!ان)89(المدينةداخلمدينةغداحتى!بيربش!لاتسع

المعبد)اوبت(دعيفقدالاقصرفيآمونمعبداماالمختار()الم!انيعنيوالذي

والتيللمدينةالغرييالشاطيعلىتقع!انتوالتيالمدينةمقبرةاما)99(الجنوبي

تسمى!انتفانهاوالعامةالمل!يةالمقابرمحانعنالاثاريةالتنقيبات!شفت

01(.)ْآمونالالهلمعبدمقابلتهابسببالاهها"امامالجالسة(")المدينة

ول!نهاعشرالحاديةالاسرةقياممنذملحوظبشحلالمدينةهذهشأنارتفع

التيالموحدةالعاصمةصارتاذالحديثةالامبراطوريةعهدفيشهرتهااوجالىوصلت

شأنهاارتفاعومع)101(الاتجاهات!لوفيبعيدةاما!نالىالحملاتمنهاانطلقت

وزوجتهآمون!انوقديرى(لا)الذياو)الخفي(اسمهيعنيالذيآمونالالهارتفع

فيثامونراسعلىنجدهول!ننا،ا()2ْهيرموبوليسثامونمنالرابعالزوجي!ونان

بعدالصدارهموقعفيامونفيهاصار،الاشمونينمعبوداتبعضاليهتسريتطيبة

دامس،ظلامفيلاتزالالدنيا!انتخلقهموبعدخالقهمصارمنهمواحد!انان

مدينةاوشمونمدينةالىفوصلواالاولىالمياهتيارمعاندفعواالثمانيهالالههول!ن

اتمتوبعدها،طيبةالىعادتثمومنالشمسخلقتوهناكمنفساوهليوبوليس

.)1ْ3(العالمخلق

.)6(رقمالخرلطةذلكحولينظر)89(

.18ص،السابقالمصدر،اليزابث،رايفشتال()99

.91-أ8صص،نفسهالمصدر)501(

7..CDEA,p-

223.ص،السابقالمصدر،جون،ولسون()101

(201 Englund, ,G The religion of the Ancient Egyptians Cognitivestructures)
8.1".,9891(,andpopular Expressions, (Stockholm

22.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم

(301 Brandon,,.S Op. cit, pp.421ff)
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القديملاالمصريلأالديانلأفىالآلهلأل!جودالمونظق

يعنيوالذيآتف()!م-اسمهثعبانهيأةعلىامونالالهصورالامراولجؤ

الهةمعلي!ونالاسفلالعالمفيليرتاحانتقلالذي،)401((زمانها!ملالذي)ذلك

الذينوهمالشروقالىالشمسيدفعونالذينفهمبهالايستهانقوةالعالمذلك

وذهب،روحهصاربلاوزيرسمعذلكبعدادمجثم)501(.الفيضانلىاالنيليدفعون

للشمسالهابوصفهامونوانالاسفلالعالمجؤيوجدامونجسدانالىطيبةلاهوتيو

(.>601الليلاثماءالسفلىالعالمجؤيتجولعندماهذاجسدهيزور

مافيهنقرااذامونللالهوالارتقاءالتطورمراحلاعظمالاتيالنصويمثل

:701()يأتي

الذيالاوحد،شيء!لخلقالذيالاوحد،الاوحد!انالبدءفيأمون*

انجبالذيامون،مرةاولصيرورتهبدأتالذيذلك،الحائناتخالق،اوحداًيظل

معهآخرالهيوجدي!نولم،قبلهالهيوجدلم،سرهيعرفاندونالبدءفينفسه

)هذاوقالنسلهأبلهي!نولم،اسمهلتضعاملهت!نولم،شحلهعنليحدثه

خلقالذي،الميلادالفامضالقوي،بيضتهبصنعبنفسهقامالذيذلك،أنا(ذاهو

الذي،الخيرةالاف!ارذوالرفيقالاله،ذاتهتلقاءمنللوجودجاءالذيالاله،جماله

فييضعهللذيالالافمننفعاًاعظمانهلارادتهالمطيع،الصالحالرجلاليهينتمي

ا!الرعايةجميل،الحقال!املالحامي،قلبه

علىتدلالتيالتعبيراتبعضهوبعامةالنصهذاعلىيلاحظمااهمان

النصهذاانعرفنامااذاالتوحيدياخناتونمذهبتأثيراتمنانهاويرجحالتوحيد

.142ص،السابقالمصدر،نرما1،ادولف)401(

.143ص،نفسهلمصدرا(501)

(601.Kuhart,,.A The Ancient Near East, vol.2, (London, New York,)8991,)f154.p
.،126125صص،السابقالمصدر،فرانسوا،دوماس)701(
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الثانيالفصل

ومحباًخيرةافارذوامونالالهيظهرو!ذلكعشرةالتاسعةالاسرةالىيرجع

تدلفانها(قلبهفييضعهللذيالالافمننفعاًاعظم)انهعبارةاماالحسنللفعل

سواءالدياناتمعظمعليهتؤ!دماوهذاالاطمئنانم!انةعلىواضحبش!ل

.الاخلاقمننوعوهوسماويةاموضعية!انت

يحنولمالوجودالىجاءامونالالهانفيظهرالخلقموضوعيخصفيمااما

بعدهالوجودالىجاءتفقدالال!ثهاما،بنفسهنفسهخالقوهومخلوقشيءهناك

نطفتهوزجبنفسهبيضتهش!لانهبلأبولاأملآموني!نولم،منهوبفعل

سيدوهواسمهالبشرولاالالههيعرفلاالذيوالواحدالخفيالالهوهوبجسده

أ()8ْ.الناساعماروبيدهالزمن

!تابينص(ليدن)برديةبأسمهتعرفليدنمتحفجؤمحفوظةبرديةوعلى

:)901(يأتيبماآموناللالهيصف

،المتعددةالمظاهرذوالعجيبالاله،الوضاءالمظهرذو،الش!لخفيآمون11

متحدنفسهراعانالهيّلانهجمالهخلالانفسهمليعظمواالالههجميعبهيفخرالذي

امون،(منفسفيالذي)العظيمتاتتنيسمىانه،هليوبوليسفيالعظيموهو،بجسد

ناالاشمونين(...فيالازليين)الالههالثمانيةانه،مظاهرهواحدنون...منخرجالذي

فيروحهان،المشرقيحىالذي،الاسفلالعالمجؤول!نهالسماءفيروحه

الهامونانالبشر...الىظواهرهويرسل،ارمنتفيوتمثالهالغربفيوجسدهالسماء

اخراحديعرففلا،)الاخرى(الالههمننفسهيخبيء،عنهمنفسهيخفيواحد

ناشحله...اخرالهيعرفولا،الاسفلالعالمعنوغائبالسماءعنبعيدانه،لونه

221.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم()801

368.،367صص،السابقالمصدر،جون،ولسون)901(
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القديملأالمصريلأالديانلأفيالالهةووجودالمونخلق

رعووجهه،آموناسمههوالخفي،سواهميوجدولاوبتاحورعامون:ثلاثةالههجميع

واحد)الهثلاثةيصيرونبتاحومعرعومعآمونالاليسانهبتاحفهوجسدهواما

(*بثلاثة

م!انأي!ؤفيهت!شفتالذيالنحوعلىطيبةفيالخلققصةت!شفت

هواصبحفآمونالقصةشخوصوفيالم!انفييتجسدالاختلافول!ناخر،

،الاولوالنشوءالخلقعمليةعليهاتمتالتيالاصليةالهضبةهيوطيبةالخالق

1(.اال!ائنات)ْجميعبهاتحياالتيالنسمةيمثلفآمون

الإلهمعامونالإلهدمجعلىطيبة!هنةيُقدمانالطبيعيمن!انلقد

وعلىسرياًثالوثاَتأليفاجلمنبتاحالإلهمعيدمجوهانحاولواو!ذلكرعالقديم

دون!انواالجميعانالابهويتهالثلاثةالال!ثههذهمنحلاحتفاظمنالرغم

وذلك(امون)خنوم-بأسميدعىفصار،)112(خنومالإلهمعادمج!ذلكامون
()111

قبلمنتمتانهاويدعونالانسانخلقعمليةاللاهوتهذااصحابيعالجل!ي

)113(.طيبةمدينةوفيآمون-خنوم

مثلال!برىمدنفيالخليقةقصصمنامونالإله!هنةافادلقدحقاً

علمودرايةوبفهملالههميضعون!يفعرفواوقدوهرموبوليسومنفسهليوبوليس

يقتنعولم،بأسرهالقديمالمصريالدينيالف!رعلىذلكبعداثربهخاصلاهوت

الالهه!ليرجعواانحاولوابلالاخرىالالههمناعلىآمونبرفعطيبةلاهوتيو

خبريمعذلكبعدادمجثمالشمسالهقوةبذلكوا!تسبرعمعفدمجاليهالمصرية

222.ص،لسابقارلمصدا،بثليزاا،رايفشتال)011(

.85ص،الانسانخلقموضوعينظر)112(

226.ص،السابقالمصدر،اليزابث،رايفشتال(1)13

118

pO.016cit.بم , p,كلهـ.،tأ-مم"ول

(111 Budge، ,W BD, pp. xciv-xcv)
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الثانيالفصل

الش!لواخرىنفسهبتاحمرةوصارتاتننمعواخيراًوميناختيوحورواتوم

وهوجسمهي!ونالذيالتاسوعخالقفهووبذلكبصنعهبتاحقامالذيالامل

الازلي.سواهدون

طريقعنوبتاحرعمن!لعالميةمش!لةتجاوزمنطيبةلاهوتيووتمن

بتاحهووجههورعالخفيلانهاسمهآمونالثلاثةيجمعالهوهوالروعةغايةفيتخريج

الملايين.ذاتهمنجعلالذيالالهوهو

)114(:يأتيماجاءآخرنصوفي

...الناسجميعلهيرقص!طفل،القمر(بدوريقوم)انهوغرامهان11

ياأمكهيماعتان،السماءافقفييضيءالذياختيحوربدور(يقوم)انوغرامه

من!لوتحرقتئورل!ي،انتمنكوخرجت،وحدكانتتخصكانهاآمون

الذيالحونخالقآمون،الوجودفيما!لمناعظمامونياماعتان،يهاجمك

لو!،وصغيرها!بيرها!لهاوالالههالبشرجميعظهرذاكوعند،بفمهت!لم

لتصبحالخضراءالنباتاتنحوهتتجه،وحفظهاالطبيعةيطيرد!ءاويحطما

مثلشجاعآمون،الصالحالراعيهو،بسببهمنشرحهاللوتسوزهور،جميلة

جميعفيالمحسنفأنتاليكقلوبهمتتجهوابداً...دائماًرعيمَهعلىيحنوالذيالراعي

يرونك"لانهمالبشرحلويعيشالازمان

يسعدوبذلكواحدالهمنا!ثربدوريقومامونالإلهاننجداعلاهالنصفي

خرجتالتيابنتههيالوقتوبذاتآمونأمهي()العدالةماعتانلناويذ!رعباده

ال!ونخلقالذي.آمونوم!انةقوةلاظهارللمبالغةالصورههذهت!نوربمامنه

ر.68ص،السابقالمصدر،جوق،ولسون1()14

.Budge,,W BD, .p xcv-
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القديمةالمصريلأالديانلأفيالآلهلأووجودالمونخلق

أخذفقداللاهوتيةالمدارسعرفتهاالتيالخالقالإلهوسائل!لاليهنسبتانبعد

الإلههذاو!ان،بالتش!يلالخلقخنومالهومنبال!لمةالخلقبتاحالإلهمن

.الحياةديمومةسرآمون!ان،خلقهعلىعطوفاًرحوماً

ما)خالقاهمهامنالالقابمن!بيرةمجموعةلناتقدمامونالإلهاناشيدان

،الملوكسيد،الالههملك،الحيواناتوخالقالرجالصانع،الالههابو،!ائنهو

الارضينعروشسيد،أمهثور،السماءسيد،الوجودالىجاءمناول،العظيمالاله

القوي،نفسهانجبالذي،الطريقآمون،هليوبوليسثور،الحرنكسيد،طيبهجؤ

هذه!لان(ال!املالحامي،الرفيقالإله،الخفاءبالغ،الالهيالإله،الغامض

هيالالقاب!ثرةانولرجحعبادتهانتشاروسعةآمونعظمةعلىتدلالالقاب

عصرهافينفوذهاواوسععظمتهااوجالىمصروصلتاذالسياسيةالتأثيراتبسبب

ترجعواليهالمملةهذهالههو!انامونوالالهالحديثةالممل!ةالذهبي

الزمنية.المدةتلكملوكحققهاالتيالانتصارات

الإنسانخلق:خامساً

عندالإنسانخلقموضوعبهايحظىالتيال!برىالأهميةمنالرغمعلى

نتم!ن،واضحبنصٍتزودنالاالأساطيرالمصريةأنإلا)115(القديمةالشعوبجميع

خلقيشحلنصوصخمسةفهناكالبشرخلقإلىبوضوحالقديمةالعراقيةالأساطيرتشيرأ(أ)5

:الموضوعذاتعنمتفرقةإشاراتتضمنتأخرىوأربعةالرئيسموضوعهاالإنسان

القديمة،العراقيةالحضارةفيوالخصبالحياةعقائد،نائل،حنونينظر:للتفصيل

.51)بيروت،2002(ص

،)بغداد،القادرعبدداوديوسفترجمة،السومرلةالأساطير،نوحصموئيل!ريمر،-

.113ص،أ(719
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الفانيالفصل

ذلكجؤالسببيرجعوربما)116(،الإنسانخلقبهاتمالتيالطريقةمعرفةخلالهمن

(.والبشر)117الآلهةبينالأمرأوليفرقوالمالقدماءالمصريينانإلى

قليلةبإشاراتيتمثلالموضوعهذاعنالقدماءالمصريونلناخلفهما!لان

هذاعنواضحةصورةت!وينجمعهاخلالمنيم!نالمصريةالأساطيرجؤ

المنحوتاتمنمجموعةدراسةلىاعَمَدتُفقدالإشاراتهذهعنوفضلاً،الموضوع

رعالإلهعلىأُطلقَلضثهيإشارةوأول،)118(الإنسانخلقموضوعفي!ثيراًأفادتني

(12الهأ)ْ!انالأولالإنسانانهوالراجحول!ن،()911(البشرية)م!تشفوهو

وهناك)121(،إنسانبهيأةمثللطالماالذيآتومالأقدمالإلهرمزعليهيدلماوهذا

خلقما!لسخرالذي،الإلههيأةاوصورةفيخُلقالإنساناقالىيذهبنص

هو:والنص،()122(الإلهب)ماشيةسميَّالذي،الجديدالمخلوقهذالخدمة

والأرضالسماءصنعلقد،الإلهمواشيالبشر،خطيقدالحسنة*بالرعاية

انهم،لأنوفهمالحياةنفسوصنع،(الخليقة)عندالمياهوحشوصد،مشيئتهمح!سب

خلقوقد،مشيئتهمحسبالسماءفييصعدوهو،جسدهَمنانطلقت،لهصور

.72ص،السابقالمصدر،الملكعبدخالد،الحميريا(;16

.182ص،القديمالأدنىالشرقأساطيرمن،الحميدعبد،زايد(;117

علىمنحوتهوهيالفخاردولابعلىالإنسانبخلقيقوموهوخنومالإلهالمنحوتاتهذهتمثل)118(

)12(رقمالش!ل.و!ذلكًالبحثمن98صينظر،المعابدجدران

07.ص،السابقالمصدر،خرونوآ،هنري،فران!فورت(1)91

ذاالقديمةالعراقيةالأساطيرص!عرفتالتيالمواضيعمنالأولالإنسانتأليهموضوعان)012(

علىالدالةبالعلامةسبقاقدZalgarraزل!اراوUlligarraاولي!ارااسمينجد

ينظر.!لهمللبشرابويبوصفهمافيهماالقدسيةصفةالىاشارةهذافيولعلالاولوهية

95.ص،السابقالمصدر،نائل،حنون:ذلكًحول

74.3.66-, )Chicago, ,)6791 pْاan GenesْهHeidel, ,.A The Babylon-

(121.24,Watterson, ,B Op. cit,)p
.121ص،2ج،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة،طه،باقر)122(
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القديمةالمصريلأالديانلأفىالالهلأووجودالحونخلق

اولادهحتىودمر،بأعدائهفتكوقد،لهمغذاءوالأسماكوالطير،والحيوانالنبات

ا.)123(.عليهبالتمردتآمرواعندما

خلقتوالأرضالسماءانمقدمتهافيأمورجملةمعرفةيم!نالنصهذامن

وان،جسدهمنانطلقتللإلهصورايمثلونالبشروان،يريدماوحسبالإنسانبعد

الإنسانانيشيرالىاذالأهميةغايةفيامروهذاالإنسانيريدماحسبيصعدالإله

ناعلىالنصويؤ!د،ربوبيتهات!تملل!يال!ونيالبعدللاَلهةأعطىالذيهو

أخرفييقررالنصول!ن،لهوغذاءالبشرخدمةاجلمنهوالالهخلقهما!ل

عليه.ويتآمرخالفهمنأو،أعدائهتدميرعلىقادرالإلهانالأمر

ناوفحواها،سبقلمامغايرهبطريقةخلقالإنساناننجدأخرىإشارةوفي

يأتي:ما!تابينصفيجاءفقدالبشرخلقدموعهومنبىرعالإله

نينومنوتفنوتشوأخرجتلقد،آلهةثلاثةصر!،واحداَالهاً!وني"اومن

(Nenu)سوية،أعضائيجمعتثمبعدهما.جاءتالشمسوعينيفيه!اناحيث

علىعينيمنسقطتالتيالدموعمنالوجودالىرجالوخرج،عليهمب!يتوقد

فيمخلوقاًصنعتإننيوجدتعندماعليُّحانقةعيني!انتلقد،أعضائي

لها*)124(.صنعتهاتسبيحةبهديةجازيتهاولصنني،م!انها

صارواحداً!انانفبعدللخلقتسلسلاًيضعالالهاننجدالنصهذافي

)ثمنطالعوبعدهاالشمستأتيثمومنثلاثةبهاصارالتيال!يفيةتوضحولمثلاثة

لماذحبير،غموضفيهاجملةوهي(عليهمب!يتوقد،سويةاعضائيجمعت

علىالدموعتساقطوبسسبللب!اءونتيجة،الجمعبعدالب!اءسببلنايحدد

.07ص،لسابقالمصدرا،خرونوا،هنري،ن!فورتفرا)123(

,Budge,,W The Gods of Egypt, studies in Egyptianlly theology, (London-
,)3091ء9.-41.93

212.ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج;124(
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الثانيالفصل

هؤلاءفيهاخلقالتيالطريقةالنصلنايوضحولمالوجودالىالبشرظهراعضائه

اللفةفيوالبشرالدموعمفردتيبينالحبيرالتشابهوبسبب،الدموعمنالبشر

يواجهناذلكوبعد،)125(النصهذايصيب!بيراغموضاًفانالقديمةالمصرية

عندماعليَّحانقةعيني!انتالقدوهياللاحقةبالفقرةيتمثلجديداش!ال

الجديدالمخلوقهذاي!ونانيم!ن!يفاذمحانها(مخلوقاًصنعتانيوجدت

يجازيبأنيختمالنصول!ن؟الالهعلىالعينحنقسببهووما؟الإلهعينم!ان

لها.صنعهابتسبيحةٍتتمثلبهديةالعينتلكالاله

منول!نغيرواضحفانهمنفسلاهوتييمنظوروفقالإنسانخلقاما

طريقعنوذلكال!ونبتاحالالهفيهاخلقالتيالطريقةلذاتيخضعانهالمؤ!د

بهذهالمخلوقةالونمواضيعبينومن،بال!لمةيخلقهُانقبلبعقلهِإدرا!ه

خلقالقديأتيمامنفسمنابي!تنصٍفيوردفقد،)126(الإنسان!انالطريقة

يؤ!ل،ماوكل،الحياةقوىحلخلقتالتي،ال!لمةبوساطةشيءحلبتاح

ناعلىنستدلانيم!نالنصهذامن،()127(الإنسانيحرههاويحبهما!ى

الشيء،لذلكالفعليالوجودقبلبتاحالإلهعقلفيمصوراً!انمخلوقشيءى

.128()الخلقبلمةنطقهقبلبتاحعقلفيالإنسانصورة!انتاذ

خلقموضوعفيسابقاتهامنغموضاًاحثرمنحىطيبة!هنةنحىلقد

الإلهانمؤداهاالموضوعلهذاصفيرةاشارةسوىأساطيرهمفينجدلااذالإنسان

فقد،الخلقفيهاتمالتيال!يفيةتوضيحدونول!ن،الإنسانخلقالذيهوآمون

ويستجيب،الشدائداوقات!ؤهـسماعدهمبالبشريعنىآمونالإلهان11جاء

125)ا1ْ،.183." Morenz,,.S Op.)c
63.(126.Budge, ,W The gods of Egypt...,)p

.041ص،لسابقالمصدرا،دولفا،رمانا127()

.63(128.Budge, ,W The gods of Egypt...,)p
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القديمةالمصريلأالديانلأفىالآلهلأووجودالمونخلق

الهوهوامه(ب)زوجيلقبو!انوالخلقالتوليدقوىآمونويمتلك،12(ا!)ودعواتهم

خلقعلماًان،(31O)بحضرتهالبذورببذرالفرعونا!للكويقوم،والنماءالخضرة

معظمامونالإلهيقدمولهذا،للمل!ةآمونالالهمجامعةطرلقعنيأتيالفرعون

الأقصرمعبدنقوشاتأحدىففي)131(.أبناءهإنهمعلىالحديثةالممل!ةفراعنة

Luxorآمونالالهلعلاقةنتيجةًبوصفهالثالثامنحوتبللملكالإل!ثةالولادةتمجد

تمثلانبعد(قم0913م-ق)0014'132(الرابعتحوتمسللملكالمل!يةالزوجةمع

.)133(زوجهابصورةلها

فهو،)134(الفنتينمدينةجؤالرئيسالالهخنومالالهبوساطةالإنسانخلقاما

بهيأةمثلالذيالالههذايقوممادياًاذتصويراًالخلقعمليةيصوروضوحاًاذا!ثر

علىالطينمنالطفلجسمبتش!يل)35)(خروفوراسانسانبجسماوخروف

الفخار)136(عجلة

223.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)912(

31(013.32-LEM,pp)
33.(131.Ibid,)p

عاميبينالواقعةللمدةحىعشرةالثامنةالأسرةفيالملدًالخامس:الرابعتحوتمس)132(

عصرهفيتقملمانهاعتبارعلىجديدةفاتحةعصرهولعدم(ق0913م-ق;0014

ينظر:.الأدنىالشرقملوكمعوبخاصةالدبلوماسيةطريقسلكوانه،!ثيرةحروب

.578ص،الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد

(133.32.LE ,M)p
لمدينةالمقابلةالضفةعلىمصرجنوباقصىفيتقعقديمةمصريةمدينةالفنتين:134()

ينظر:Abu)ابو(القديمةبالمصريةواسمها،الاولالشلالوبعدالحاليةاسوان

231.Baines, .J and Malek,,.J Atlas of Ancient Egybt, (Qxford, ,)9891 p

)2(ركمالخريطة!ذلكوينظر

)13(.رقمالشحلينظر)135(

مشابهةطينمنخلقالإنسانانتذ!رالتيالوحيدةالإشارةهيهذهانذ!رهيجدرومما()136

.والقرآنالتوراةفيجاءماو!ذلكالقدماءالعراقيوناليهذهبلمابذلك
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الثانىالفصل

وقتها)137(،لامهعوناًي!وناذولادتهفيويرعاهامهبطنفيذلكبعدويغرسه

()138
يقومالذيب))ذلكالإلههذاتلقبفقد،خنوميديصنعمنهويولدطفلف!ل

البشر(()913(.بخلق

خلقبعمليةيقوموهوالبارزبالنحتموضعمنا!ثرفيمثلخنومالالهان

البارزبالنحتنقش،فيله)014(جؤايزيسالالهةمعبدجدراناحدفعلى،الانسان

الالهيقفوخلفهالفخارعجلةعلىالانسانبخلقيقوموهوخنومالالهفيهيظهر

ب!تابةيقوم،!ردانطيرابووراسانسانبجسممثلالذي(hoth))تحوت(

)141(.نخيلورقةعلىالانسانهذايعيشهاسوفالتيالسنوات

(،)142طيبةفيالبحريالديرفيحتشبسوتالمل!ةمعبدجدراناحدوعلى

(قرينها)143بمعيةحتشبسوتالمل!ةبخلقيقوموهوخنومالالهفيهيظهربارزنحت

.912ص،لسابقالمصدرا،نفريدما،لور!ر(1)37

226.227-صص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم-

.78ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)138(

226.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)913(

.161.Morenz,,.S Op. cit,p-

هوالقديمةالمصريةاللغةفيواسمها،الاولالشلالبعدتقعقديمةمصريةمدينة:فيلة)014(

Pi)بيلا& -lak،)ذلكحولينظرايزيس.الألهةلعبادةالمهمةالمرا!زمنوهي

)1(.رقمالخريطة

233.,pْا،،Baines, .J and Malek, .J Op c

901,9(،".591,entEgypt, (Chicagoْ141)ا Wilson,,.J The Culture ofAc)

)14(.رقمالشحلينطرو!ذلك

فيالنيللنهرالغرييةالضفةعلىالبحريالديرفيالجنائزيحتشبسوتمعبديقع

حملاتهاوتفاصيلجليلةاعمالمنبهقامتما!لجدرانهعلىودونتالاقصرمدينة

ينظر:ايضأ.ولهاآمونللالهوتماثيلجميلةبمنحوتاتوزينته

86.".5(،291,Brunton,,.W Kings and Queens of Ancient Egyp،, (London-

)15(رقمالشصل)29(و!ذلكصينظرللتفصيل)143(
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القديملأال!يلأالديانةف!الالهلأووعودالكونخلق

وقرينهاالمل!ةيضعوعليهفخاردولابامامهيظهراذ،لها-العائدهاد)!ا(-

بالقربالحياةعلامةلَضعوهي)حقات()(حط!ول()يهأ(بالولادةالخاصةالالهةوامامه

امنحوتبالملكبخلقيقوموهوخنومالالهيظهرثالثنحتوفي)145(،المل!ةفممن

حتحورالالهةامامهوتجلساد)حا(قرينهصغيرمعوهوالفخارعجلةعلىالثالث

)146(.الثالثامنحوتبللملك)العنخ(الحياةعلامةومقدمةعملهمبار!ة

ماوهذاسبقلمامغايراُفيأتي،الجديدةاخناتونديانةفيالانسانخلقاما

الذيآتونللالهمقدمةانشودةمنمقطعايمثلالذي-الاتيالنصفيجلياًيظهر

النص:،)كمول(-آي)47)(الملكمقبرةفيعليهعثر

الحياةواهبانت،الانساننطفةخالقانت،امهبطنفيالجنينخالقانت11

الرحم،فيالمرييوانتلا!يففيب!ييت!درلاحتىوملطفهامهرحمفيللجنين

ومعطيهبال!لامالجنينفمفاتحانت،مخلوقاتكل!لالحياةنفسيمعطيانت

امه(()148(.تلدهيومحاجاته

وهي،ضفدعةبراسانسانجسماوضفدعةهيئةعلىمثلتقديمةمصريةالهةحقات:)144(

للوليد،الحياةمنحمنتم!نهاوبسبب)قابلة(بوصفهاوالولادةوالحواملبالنساءمختصة

ينظر:.خنومالالهزوجاتاحدىوهي

EL.38.,M p

.)16(رقمش!لنظري)145(

.)(رقمشحلوينظر.225ص،السابقالمصدر،اليزابث،رايفشتال)146(

1323ا-)327عاميبينالواقعةللمدةحىعشرةالثامنةالاسرةملو&اخر(:Ay)آي)147(

ح!مهوبنهاية(آمونعنخ)توتصهرهبعدالعرشتسنم،ال!هنة!بارمنو!انق!(،

ينظر:.القديمةمصربهامرتالتيالعهودازهىمنعدتالتيعشرةالثامنةالاسرةانتهت

653.ص،الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد

251.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،(ابراهيم)148
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الثانيالفصل

هنااخذتفقدالانسانخلقموضوعفيواضحاًتطورأنجدالنصهذافي

يوهبثمومن،النطفةبمرحلةتسبقحملمدةللانسانجعلتعلمياًاذعقلياًجانباً

المناسبالجولهويوفربالجنينيعنىالالهانيوضحوالنصامه)914(،بطنفيالحياة

يحتاجهمالهءولهيامرهيت!فلالالهفانالولادةوبعدذلكوبعد،ينمول!ي

الحلام.ويعلمه

وأالاجزاءوهذه،اجزاءعدةمنيت!ونالقديمةالمصريةالديانةفيوالإنسان

سوية،تعملمماتهقبللانهاالإنسانيموتعندماجليبش!لتتوضحالم!ونات

حالةوحانهالإنسانفيصبحتت!املفهي،الحيويةبصورتهاتحادهابفضليظهر

015()
هي:الإنسانمحوناتواهم.حدةو

فيالإنسانبهيوجدالذيالماديالجزءأوالجسدويمثل)،ءط!(اد)خات(1(

منولابد15(.االقبزفيالموضوعةالمحنطةالجثةعلىايضاًويطلق،حياته

المصريلثهناومن.البعثالإنسانيضمنلحياد)خات(علىالمحافظة

هووالثانيالتحنيطهوالأولالجسدعلىالحفاظاجلمنلامرينالقديم

.15(2القبزفييوضعالذيالبديلالتمثال

فيالانسانبهايمرالتيللمراحلال!ريمالفرآنرسمهاالتيلتلكمشابهةالصورةهذه)914(

ظًقنَافُئَ!تَكِيزتَ!إ2َفِىنُطفَةجَحَلْتَهُثُمَ!طِايزمِّنسُنلَزمِناَلإلنمنَنَلحقنَاوَلَقَذ):خلقه

أَلشَأنَهُثُزَلَخمااَتعِطضَفَكَسَؤنَاعِطماآلمضغَةَفَخَ!اشةاَتحَلَقَهًفَطقَنَاعَلَمًةَاَلطنَةَ

.14(أ-)2الاياتالمومنونسورة"اَلحطقِينَأَخسَنُاَلتَهُقبَارَكَطقَاءَاخَرَ

.168ص،السابقالمصدر،مرجريت،مري)015(

491.ص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج-

82..CDEA, p(ا)15

091.ص،المصريينالهة،ولس،بدج152()

.491صاالفرعونيةالديانة،ولس،بدج-
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القديملاالمصريلأالديانلأفيالآلهلأووجودالمكونخلق

منالاسمقشطيعدالقديمالمصري!انوقد،الاسمويعني(Ren)اد)رق(2!

اخريؤذيانشخصارادإذاوبالتالي،الإنسانبعثعدمإلىيؤديالمقبرةعلى

)153(.ال!يانانهاءيعنيالاسمقشطوصار،مقبرتهمناسمهيقشط

الذيالجزءعلىيطلقونهاالقدماءالمصريونو!ان،الروحوهي)ءه(اد)با(?(

براسنسرهيأةعلىيصورونهاو!انوا.وفاتهحينالإنسانعنيذهب

القبر،بزيارةوتقومالطهردائمةوهياثيريةفانهاماهيتهااما،)154(انسان

وتمتلك،تريدهيأةايتتقمصانويم!نها،الميتمنالأخرىالاجزاءوتحاور

القرابينعلىالباوتتفذى،الآلهةمعوالعيشالسماءإلىالصعودعلىالقدرة

(.به)155تتغذىماتجدلمإذاالهلاكإلىوتتعرض

انهاعنهايقالو!ذلك،الثانيةالروحأوالقرينعنهاويقال(Ka)اد)حا(4(

156(،))حا(لهاالأخرىالمخلوقاتوجميعوالبشرالآلهةوكل،النفستقابل

.1(الاعلى)57إلىمرتفعينذراعينهيأةعلىاد)!ا(صورتوقد

و!ذلك،تمثالهفيتسحنالتيالإلهد)!ا(تقدموالهداياالقرابينو!انت

حجرةتحويالمقابر!انتحيثقبرهفيالمتوفىالإنسان)Lا(إلىتقدم

ل!)!ا()158(.خاصة

6.14(153.CDEA,)p
28.(154.CDEA,)p

)17(.رقمالش!ل!ذلكوينظر
".,Budg,,.W BD-

.591ص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج()155

022.ص،%ا،القديمةمصر،سليم،حسن-

228.ص،السابقالمصدر،ءرك،رندل)156(

)15(.رقمالشحلينظر()157

216.215-(158.Bolshakov,,.0 "Ka" inOEAE Vol,2,)1002(pp)
.81.CDEA,p-
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الثانيالفصل

وهو،والسيئةالحسنةترجعواليهالحياةمصدر،القلبوتعني(ab)اد)ايب(5(

قاعةفياعمالهتوزنحينعليهالشاهدوهوبالجسد)915(،وثيقةصلةعلى

المحا!م)016(.

المصريونو!ان)شو(!ذلكويسمىالظلوهو(Khaibit)اد)خايبت(6(

ميتفهولهظللاوالذيالإنساناجزاءمنمهماًجزءأالظليعدونالقدماء

وله،الإنسانجسدعنذاتهفصلعلىمقدرةيمتلكوالظل،النور(فيسار)إذا

إلىالحاجةناحيةمنواد)با(اد)!ا(يشابهوهو،يشاءانىالذهابفيالحرية

متىالظليزورهاوالتيالمقابرفيتوضعالتيالاطعمةعلىيتغذىفهوالطعام

(.161يشاء)

وعرفه،الإنسانفيالمهمةالاجزاءبينمنوهو،العقلوتعني()ولولاد)خو(7(

بجسديحيطالذيالملموسغيرالمشعالغلافانهعلىالقدماءالمصريون

)خو(بمعيةالسماءهوالإنسانموتبعدفيهيعيشالذيوالم!اق،الإنسان

.162()الآلهةوات

.591ص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)915(

.221ص،الخامسالفصلذلكحولينظر;016(

.691ص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)161(

.591ص،نفسهالمصدر()162
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الثالثالفصل

القدلِمةالمصريةالاَلهةحهِاةهظاهر

الهحدلاتعريفأولأ:،

الآلهلأأسما،تداخل:ثانيأ،

الآلهلأملابس:ثالثأ

الآلهلأطعالم:رابعأ

القديملأالمصريةالآلهلأوأعياداحقفالات:خامساً

والسعرالقديملأالمصريلأالآلهلأ:سادسأ

والأخلاقييملأالقدالمصريلألهلأالآ:سابعأ
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الثالثالفصل

لثالثالفصا!ا

القديمهَالمصريةالالههَحياةمظاهر

)اله(حلملأتعريفأولاً:

(God)الهمفردهعلىللدلالة(Neter))نتر(!لمةالقدماءالمصريوناطلق

المتتىوفي(Nr))نثر(أو)نتر(المفردجؤالمصريةالنصوصفيال!لمةهذه)1("وتأتي

أ*(r)ك)نثرو(المذ!رالجمعوفي)ز+"*()نثرتي(المؤنثوالمتتى(Nwj))نثروي(

Ntrwt()ْ(2))نثروت(المؤنثوالجمع

!انواالتيالأشياء!لعلىال!لمةهذهالقدماءالمصريوناطلقوقد

والعلامة)3(ْللطبيعةخارقةأوالبشرقدراتتفوققدراتتمتلكانهايعتقدون

رأسوهماقطعتينمنمت!ونةانهاتبدوالتي)6(الفاسهيالمفردةلهذهالصورية

)4(ْطويلةخشبيةقبضةنهايةفيمثبتهالحجرمنمصنوعةانهايرجحالتيالفأس

وحذلكالسومرية)دنصر(علامةالدلالةحيثمنالعلامةهذهوتشابه

من!لفيالعلاماتبهذهتسبقالآلهةأسماءجميعاننجدإذالجزيرية)إل(علامة

)5(ْالشاموبلادالقديموالعراقمصر

.48ص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)1(

.37ص،الفرعونيةمصرديانة،اريك،هورنونج)2(

09.ص،المصريينالهة،ولس،بدج(3)

.48ص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)4(

892.صم(،3002،)القاهرة،القديمةالمصريةاللغة،الحليمعبد،الديننور:!ذلكولنظر

35.ص،الفرعونيةمصرديانة،ارلك،هورنونج)5(
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القديملأالمصريلأالالهلأحياةمظاهر

ال!لمةهذهاصلتحديدجؤالقديمةالمصريةاللغةفيالمختصوناختلفوقد

والالهالفأسعلامةبينالعلاقةفيقيلتالتيالاراءواول،عليهاالدالةالعلامةواصل

الرجالاقوى!انحينماالتاريخقبلماعصورإلىترجعانهاإلىاصحابهايذهب

تدريجياًتحولواالابطالانوبما،موتهحينمعهتدفنوالتيالاسلحةافضليمتلك

)6(ْلهرمزإلىتحولالبطلسلاحفانالههإلى

)7(والقداسةوالقدرةالقوةعلىتدلالفأسعلامةاننجداخررأيوجؤ

)الاحياء(،أو)التجدد(تعنيال!لمةانإلىاصحابهيذهبالثالثوالرأي

)8("بذاتهالموجودتعنيانهاأوديمومتهتجديدعلىالقدرةيمتلكالذيهووالاله

الأشياءوتتتجتخلقالتيالفعاله)القدرةهو)ندر(معنىانإلىبروخهـ.الاستاذويذهب

)9(شبابها(بهاءاليهاوتعيد،الجديدةبالحياةعليهاتتعموالتي،منتظمبت!رار

)النطرون(منمشتقة)نتر(!لمةاصلاناصحابهيقولالرابعوالرأي

(natron)يدلال!لمةومعنىمصر،فيتستخدم!انتالتيالمنظفاتمننوعوهو

استخدمتوقدا(ْ)ْالموتىتحنيطفي!ذلكيستخدمو!ان،والنقاءالطهارةعلى

)11()وحدانية(بمعنى)نوتي(بصيغةالقبطيةاللغةفي)نتر(

.8094صص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)6(

.(7 Budge, ,.W B ,D .pIxxxII)

جلاله()جلفالقه،الوجودمم!نوغيرهالوجودواجبالخالقالإسلاميةالفلسفةوفي)8(

يوسفذلك:!رم،حولينطرشيء.!لأوجدالذيوهوموجدإلىلايحتاج

924.ص،6691(،)القاهرة،الفلسفيالمعجم،واخرون

5.صه،الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)9(

91.(01.Morenz,,.S Op cit,)p
Lucas,,.Aول "The use of natron by the ancient Eghption in mu! ification"i-

012..JEAVol ,I,)1491( p

ification،،سأ in Ancient EgyptسSandison, .A,.T "The use of Natron in mu-
0026JNES Vol ,22 ,)6391( p

.37ص،الفرعونيةمصردياتة،أريك،هورنونج1(1)
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الثالثالفصل

تر()نيمنمشتق)نتر(!لمةاصلاناصحابهفيقولالخامسالرأياما

شجرةبمعنى)11()ترت(منمشتقةانهاأوالاشجارانواعمننوعوهو)*(-أول(

(.)12السببلهذاقدستوالتيالصفصاف

مازالبهاالفأسعلامةوعلاقة)نتر(ل!لمةالحقيقيالمعنىانويرجح

!انواوالش!لالصيغةبهذه)اله(مفردة!تبواعندماالمصريينانويبدو،مبهماً

)13(ْالتاريخقبلمازمنإلىيرجعقديمثقافيتأثيرموروثتحت

)إيمامثلالمصريةالشخصياتمنالعديدأسماءجؤ)نتر(!لمةدخلتوقد

)الذييعنيوالذينتر()انجووودي(موقفمنهيتخذ)الالهيعنيوالذينثر(إيب

يعنيوالذينثر()عاباو(الالهخلقه)الذييعنيوالذينثر()ايريو(الالهينقذه

ا)!يعنيوالذي!انثر()قاىِو(الالهاليحيايعنيوالذينثر()عنخو(القوي)الاله

هذهيميزوالذي"14()(الاله)حلوةويعنيامرأةاسموهو)بنرنثر(وممجده(الاله

4ااسميحددلمتر!يبهاجؤ)نتر(!لمةدخلتالتيالأخرىوالاسماء،الأسماء r

بمفردها.وجاءت،المعني

تشخيصعلىتساعدالتيالمهمةالجوهريةالعناصرمنتعدالآلهةأسماءان

الشخصيةالسماتعلىبالشهادةالأسماءهذهتقومإذ،الآخرينعنوتميزهاله!ل

15()الاَلهةتلكاسرارعلىتدلوبالتاليلاصحابها

معنىفياختلفوانمدلولاتها،ومعرفةالالهةمعظمسماءأترجمةويمحن

)16("المرئيغيرالالهبمعنى)الخفي(يعنياسمهامون،فالالهبعضهاواصل

.827(،".)4916,(12 Buhl,,.B "The Goddesses of the Egyption tree cult" in JNESVol)
(13.035.Budge,,.W Osir) ,s،)0751 (Newyork,,)6191)p

04.42-صصر،الفرعونيةمصرديانة،أريك،هورنونج()14
21.(15.Morenz,,.S Op. cit,)p
136.0.(4(16 Watterson,,.B Op)c
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القديملأالمصريةالآلهلأحياةمظاهر

يعني)17("وحورسالسماءفيالسابحالقمرالهبمعنى)المسافر(وخونسويعني

بالهيمثلماعادةحورسلانالالههذاوظيفةعلىيدلوهذا(العالي،)السامي

تمثلماعادةوالتي)الجبارة(سخمتالالهةاسمتعني)18("فيماالرأسالنسريالسماء

)91(باللبوةيتجسدمفترسمخلوقهيأةعلى

جميعتمرعلىالتيالاحداثل!لبدورالمسجلتحوتالالهيقومحينفي

ايزش!الآلهةاسم)02(اويدلالرسوليعنياعمارهاواسمهطولو!ذلكالمخلوقات

)بيتيعنيفهوحورسللالهتوفيرالمأوىمهمةحتحوريدلالالهة)21("واسمالعرشعلى

)23(.ال!املفهوالشيءفعلمنالفراغعلىيدلآتومالالهواسم)22("(حورس

الآلهةاشهرمنثلاثةاسماءواصلمعنىتحديدفيالباحثوناختلفحينفي

ناإلىالباحثينمنفريقذهبرعالالهيخصففيما،واوزيرسوبتاحرعوهمالمصرية

اسمهانإلىاخرفريقولذهبالقمر)24("للالهمرافقاًبوصفه)المرافق(يعنياسمه

")25(المبدعةالشمسقدرةيعنيانهأوذاتهاالشمسيعنيانهأو()المراقبيعني

غيرالمعنىقدمهامعصاربعيدةاصولإلىيرجعالاسمانإلىثالثفريقولذهب

)26(ْالمصريونعبدهاالتيالآلهةاقدممنالالههذايعدإذمعروف

069.(17 Brunner,,.H "Chons" inLA Vol ,I)7591()p
911.(18Meitzer, .E,.S "Horns" inOEAE Vol,2)1002(,)p

0172(91 Watterson,,.B Op cit,)p
894.(02 Helck,,.W "Thot" inLA Vol,6,)8691()p

0188(21 Griffiths, .J .G "Isis" inOEAE Vol,2,)1002()p
82.(22 Vischak,,.D،" Hathor" inOEAE Vol.2)p

024(23-Qurirke,,.S OP. ci،,)23pp
)جامعة،منشورةغيرد!توراهاطروحة،القديمةالدولةفيرعضيا،،غازيابو)24(

46.ص6691(،،القاهرة

367.ص،المصرلينالهة،ولس،بدح()25

(26.Watterson,,.B Op c،،))42p
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الثالثالفصل

الجذرذات(قديمة)عرييةجزيريةاصولالىيرجعالاسمانيقولرأيوهناك

يطابقالذي)رأى(الجذرو!ذلك،المراقبةجؤالالهمهمةذاتيؤديالذي)رعي(

الالهصفاتمنصفةايضاًيطابقوهذا،والهمزةالعينبتعاقبول!ن)رعى(الجذر

،الظهيرةعندالشمسعلىيطلق)رع(واسم،دونهمنلارؤيهالذيالنورالهفهورع

27(ْ)النهار()رائعةالعرييالتعبيريطابقوهذا

ويتسببشيء!ليرىالذيرعالالهطبيعةمعا!ثرتطابقاًالرأيوهذا

الضياءيبعثالذيفهوالاخرالعالمفيالليليةرحلتهفيحتىالأشياءرويةبام!انية

علىيطلقالذيرعالالهاسممعتماماًيتطابقو!ذلكالاخر.العالمظلام!ؤ

.آتومتسمىالمغيبوعندخبريتسمىالشروقعندالشمسلانالظهيرةعندالشمس

الجذريقابلالذي)بتح(الجذرإلىيرجعفانهبتاحالإلهاسميخصفيمااما

بتاحانالموتى!تابفيوردوقد،الفاتحالالهبذلكفي!ون)فتح(القديمالعريي

الالهمهمةيطابقوهذاالمبدأمفهومالاسمهذايحملو!ذلك(")28(الآلهةافواه)فتح

يذهبفيما)92(بال!لمة!لهاالأشياءومبدأخالقفهوالمنفيةالخلقاسطورةجؤ

)فتحبمعنىفتحيعنيي!نلم)بتح(بتاحالالهاسمجذرانإلى)بدج(الاستاذ

ذإ،بتاحالالهمهاماحدىيطابقوهذا،نحت(أونقشأو)حفرتعنيل!نها،(الباب

)03(النحاتينالهانه

يؤديانهالاالالهاسمجذرمعنىفياعلاهالمذ!ورالاختلافمنالرغموعلى

النحاتين.الهوهوبال!لمةالخلقمبدألانهالالهمهاممعتامتطابقإلىبالتالي

941.-418صص،0991(،)مصراته،اج،العرييةمصرالهة،فهميعلي،خشيم)27(

(28.Budge, .W BD, pCVIII)
.)07(صذلكينظرحول)92(

90ص،المصريينالهة،ولس،بدج()03
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القديملأاعصريةالالهلأحياةمظاهر

بش!لالاخيرلارتباطهالفصلفينناقشهفسوفاوزيرسالالهاسماما

الفصل.موضوعفي!امل

!انتالتيالمدنأسماءمنالآلهةبعضأسماءاشتقتفقدذلكعنوفضلاً

،(Nekhbt)نخبتاسم)ط!،لط!*()31(نخبمدينةالهةعلىاطلقإذلعبادتهامرا!ز

لاالامرهذاول!ن('"(Anedjti)عنجتياسم(Anjet))32(عنجتمدينةالهوعلى

واله!(()تاهيالقديمةالمصريةاللغةجؤفالارض،ال!ونيةالآلهةأسماءعلىينطبق

والقمر،(Nut)نوتهيالسماءوالهة(pt)بتهيوالسماء(Geb)جبهوالأرض

وخونسو)34(تحوتهماالقمروالهي(!ول)إعجهو

لاسريةأسماءاسمائهاعنفضلاًتمتلكالقديمةالمصريةالآلهةو!انت

ما)35("وهذايعرفهانهويشاءمنأوالالهذاتالايعرفهاولابهاالنطقيم!ن

)31(

)32(

)33(

)34(

)35(

القبليالوجهعاصمةو!انتالحاليةاسوانمحافظةفيالمدينةهذهاطلالنخب:تقعمدينة

ينظر:.القديمالمصريالتاريخطوالمصرملوكباهتماموحظيت،التوحيدقبللمصر

238.ص،المصريةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور-

ومن،مقابرهاب!ثرةوتشتهر،الجيزةمنالجنوبالىالمدينةهذهاطلال:تقععنجتمدينة

ينظر:.الخامسةالاسرةملوكاهراماتاهمها

.127ص،المصريةرOYومتاحصْمواقع،الحليمعبد،الديننور-

.71ص،الفرعونيةمصرديانة،ايريكً،هورنونج

1002(،هرةلقاا)أج،لقديمةامصر،سليم،حسن:لكً!ذوينظر.67ص،رنفسهلمصدا

216.ص

الذيوالشخص،سبأمل!ةبلقيسقصةفيال!ريمالقرانفيوردمايشابهالامرهذا

معرفتهإلىترجعالتياحضارهوسرعةع()سليمانالنبيإلىعرشهااحضارمنتم!ن

اَتكِنَفمنَ،عِآ:عِداَلئ!قَالَ)الصحبصالسحمناللهبسص.جلالهجللقهالاعظمالسرمنلشيء

أَكفرءَأَسثكُرُأَئملِئتلُوَفرَقِفَقطِنَذَامِنقَالَو5ُعِدَمُسْتَقِ!إًؤًاهُفَلَتَاطَزُفذإِلتكَيَزتَذَأنَقَبْلَبِهِءءَايِخكَأَن!

04(آيةالنمل)سورة6،غَنئممريمرَبِئومَنكَفَرَفَإِنفقسِهشَكَرَفَ!ئمَايثئكُرُوَمَن
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الثالثالفصل

ارادتحينمارعللالهوقعهوماالحالاتهذهواشهر،جداًخاصةحالاتفييحدث

ايزش!الالهة

)36(:يأتيبماتتلخصوالتيوايزش!رعاسطورةفييردإذالسرياسمهمعرفة

التيالشمسمربطاقمبينجالسأرعالاله!انوحينماصباحذاتفي)

فمهمنمنيسيلاللعابجعلتالشيخوخةغيران،العالملاضاءةتتطلقاناوش!

بالترابلعابهبمزجايزشىالآلهةقامتذاكوعند،الارضعلىمنهنقطةفسقطت

ومعههناكمنرعالالهمروحينمارعالالهطريقفيووضعتهثعبانصورةجؤوسوته

السماءإلىصوتهفوصلرعالالهفصاحشديدةمبا3فاصيبالثعبانلدغهالآلهة

غيرحدثماذابصحبتهالذينالآلهةونادىحدثماذاونادواذعرواتاسوعهانحتى

فيسرىقدالسملاناعضاءهو!لشفتاهوارتعدتيجيبانيتم!نلمانه

لاخبركمخلقتىيامناليُّتعالوااتباعهنادىوعيهالالهاستردوعندما،جسده

!انهو،وقديخلقهلممخلوقمنلدغةإلىتعرضانهعليهمقصثمليحدثبما

ابي(يا)ماذاحدثوقالتالدهشةتصنعتالتيايزش!الآلهةالحاضرةالآلهةبينمن

منواحرمهارضاًبهالقيسوففانيضدكراسهمخلوقاتكاحدرفعهلوسألته

ناايزش!منهفطلبتلهحدثماعليهارعالالهقصوعندها،اشعتكمشاهدة

صفاتهلهافعدد،بدنهمنالسمتخرجرقيةًعليهتتلواليالسرياسمهعنيخبرها

فيخبريانا)فقالاسمائهمنبعضعلىوأطلعهابهاقامالتيوالاعمالوالقابه

السميخرجلمذلكمنالرغموعلىالمساء(،عندوآتوم،الظهيرةعندورعالصباح

ذ!رتها،التيالأسماءبينليساسمكانايزش!لهقالتعندها،يتعافىولم

الاَتية:المصادرعلىالملخصهذافياعتمدت)36(

.511-113صص،0002(،)القاهرة2ج،القديمالمصريالادب،سليم،حسن-

.184أ-08صص،السابقالمصدر،مي!سفافارو!رستينديمتري،ميحس-
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القديملأالمصريلأالالهلأحياةمظاهر

الماشتدولما،تحياسوفباسمكنطقتفانالسميخرجحتىاسمكعناخبرني

تحملمنيتمحنالالهيعدولم،والناراللهيبمناشدصارانهحتىوحريقهالسم

رعالالهاخبرعندها،(اليكاسميينتقلحتىادنك)اعيرينيلايزش!قال،الالم

اعدتهاالتيالسحريةالرقيةبوساطةصحتهاستعادعندهاالسرياسمهعنايزش!

ايزشى(.

المصريةالآلهةخصائصبعضتظهروايزشىرعاسطورةقراءةخلالومن

خدعإذتحتالالوقتوبذاتتخدعانيم!نالعظمىالآلهةمن!انتوانانهاومنها

ذإتخفيماخلافوتظهرتتألمو!ذلكايزش!،الآلهةعليهاحتالتحينمارعالاله

و!ذلكلهحدثماعنايزش!الآلهةتسألهفيماالالممنيعانيرعالالهانلجد

انسانية.صفات!لهاوهذه،ال!بروالشيخوخةمنتعانيالاَلهةواضحاًانيظهر

الآلهةاسما،تداخل:ثانياً

الاولمختلفيناتجاهينتسيرفي!انتالقديمةالمصريةالالهةاعدادان

شيءل!ل!اناذالانسانحياةيعترضما!للتغطيجديدةالههبأيجاديتمثل

وذلكالالههاعداءتقليصيسيرالىوالثانيخاص.الهيحترمهاوالانسانيخافه

الاخر.ببعضهابعضهابدمج

فقد،المصريةالالههلاتحادالرحىقطبخاصةبصفةيمثلرعالاله!ان

مثلالمزجلصفةالحاملةالالههمنالعديداسماءالقديمةالمصريةالنصوصفيظهر

ماحدثو!ذلك"37c)رع(-)آمونورع()وسوبك-ورع()مونتو-ورع()خنوم-

وامينتو(-خنتي)اوزيرسورع()اوزيرسمثلاخرىالهةمعاوزيرسللالهلدمج

حدثول!نالمتوافقةالال!ثهبينالدمجحالاتت!نولم)38(ْ)اوزيرسشو!ر(

96.ص،لسابقالمصدرا،رشيد،ضوريلناا()37

الخامس.الفصلمن)191(صالاخرىبالال!ثهاوزيرسالالهاتحادحولينظر)38(
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الثالثالفصل

صارمستمرصراعفي!انااللذينسيتوالالهحورسالالهمثلمختلفينالهينمج!

الهاًنجدفأنناذلكمنالرغموعلىالخيروالشر)93("بينللصراعرمزاًصراعهما

اربعوحتىثلاثةالىالالهينالدمجتجاوز)04("وقدسيت()حور+اسمتحتمزدوجأ

)بتا-و!ذلك)41("اوزيرس(سو!ر)بتا-الالهفيمتجسداًنجدهماوهذا

وأ(آتومحوراختي-ر+)آمون-مثلواحدلالهالرياعيةالصورةأو)42("رع(-مون-

-)43((آتومر+-خبري)حرماخيسى

نالهقدرلوبعضهامعالآلهةدمجفيالاتجاههذاانالباحثينبعضويعتقد

)44(1للتوحيدمحاولةهوالآلهةدمجانأي،الآلهةتعددمحوإلىلادىيستمر

لاسباب!انبعضهامعالآلهةدمجفيالسببانإلىاخرفرلقيذهبفيما

والغزواتالحروببفعلذلكيأتيوربمااخر،الهتجاهماالهضعفأوبقوةتتعلق

اخر.)45(الهمدينةعلىالهعبادبهايقومالتي

بال!هنةتتعلقاقتصاديةلاسبابيرجعالآلهةدمجفيالسببدمجانونرجح

زيادةمنيتأتىوذلك،والقرابينال!ثباتمنا!برقدرعلىيحصلواانيريدونالذين

ا!ثر.اوالهينبداخلهيحويالذيالجديدالالهاتباععدد

يتعلقلسببيعودانهفيرجح)رع(الالهمعالآل!ثةدمجكثرةجؤالعلهَاما

يتخوفبمفردهبال!بشلهيرمزالذي)خنوم(الالهي!ونفحينما،الالوهيةبتدعيم

(93 Troy,,.L "Have a nice day, some reflections on the calenders of good andbad)
.431.days"in RAECSPE Vol,2)8891( p

.)18(رقمالش!لينظرو!ذلك572.ص،المصرلسالهة،ولس،بدج()04

028.ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان)41(

.225ص،السابقالمصدر،اليزابث،رايفشتال)42(

39.ص،الفرعونيةمصرديانة،ايريك،هورنج)43(

.281ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان)4(

(45.Budge,,.W BD, .pXCIV)
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القديمةالم!يلأالآلهلأحياةمظامر

بالالهدمجاذااما،يوميأمألوفةحالهحونهالههمعلىالناساعتراضمنالحهنة

باسرهم.المصريينقبلمنومهابأمحترماًحونيأبعدأيأخذفانه)رع(

الالهلأملابس:ثالثأ

فيوارتبطت،القدماءالمصريينعندالقديمةالافحارمنال!ساءفحرةان

القديمة،مصرفيالحياةمظاهرمنغيرهاشأنذلك!شأنها،بالالهةنشأتهابداية

فيها:جاءوالتيالاهرامنصوصجؤوردتالشط!هذافينعرفهاالتيالنصوصواقدم

وسوفاوزيراسيااليكًالملكهذااتىلقد،السماءياسيداليكالملكهذااتىالقد

ْ(j46الالهه(باقمشةالملكهذايحسيكوسوف،وجهكالملكهذايمسح

عدوانهمحتىالقدماءالمصريينعندمقدسةالحتابيةالاقمشةوحانت

ماوهذا،رعالالهوبصاقتعرقمنناتج،لاول(t))منحت(المسمىالحتانيالنسيج

المرقونزلرعالالهتعب)ثمالدينيةالنصوصاحدفيوردفقد،عندهممقدساًجعله

ط(،)30)حبس(اقمشةفصارتحتانإلىوتحولفتجمدالأرضعلىاعضائهمن

الهةهناكحان)47(وقد(بصقهلعابهمنخرجتفقدالأخرىالحتابيةالاقمشةاما

النصوصلناوتصور)48(ْ)تائيت(الاَلهةاشهرهاومن،ال!تانبصناعةخاصة

منجزءأبوصفهاال!تانيةالاقمشةالاهرامنصوصوبخاصةالقديمةالمصرية

اعلم،الملكًايها)يا:احدهافييردإذوفاتهمبعدوللملوكللالههتقدمالتيالقرابين

منألف،الجعهمنألفالخبز،منألف،يوميأبهلتسعدالالهيقريانكوتسلم

رمسيسالملكإلىيعودنصوفي)94("(الاقمشةمننوعحلمنألف....الثيران

058.957-.ol,4,)8291( ppَ!46)ك Altenmuller, .H،، Opfer" inLA)
منشوره،غمِرماجستيررسالة،القديمةمصرفيالمنسوجات،مصطفىهبة،!مال)47(

114.ص،8791(،الاثارحلية،القاهرة)جامعة

.41ص،جالقديمةمصر،سليم،حسن)48(

.113ص،السابقالمصدر/مصطفىهبة،!مال()94
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الفالثالفصل

معبدكجهزتالقد:نقراآمونالالهفيهيخاطبم(ق.1213-مق.)9127الثاني

)05(ْ(النساجينبأحسنوزودته،معبدكفيعمالمجموعةوعينت،الوظائفبحل

وزينةوملابسبجسداليوميةالعنايةمهمةالحهنةببعضتناط!انتوقد

!هنةيعنيوالذي،)شندوتي(باسمال!تابيةالنصوصاليهموتشير،الالههتماثيل

والذينبالمعبودالخاصةبالعنايةاليهميمهدالذين)اولئكبتصفهمو!ذلك،الملابس

والمجوهراتبالملابسيحتفظونو!انوا،الالهه(لتزينِالاقداسقدسيدخلون

)31(.لهمالمخصصهالمعبدقاعاتمنالزينةوادوات

مختلفةانواعإلىتقسم!انت،واحدنوعأالحتانيةالمنسوجاتت!نولم

التيال!تابيةالمنسوجاتاشهرمنو!انبهخاصأاسماَمنهانوع!ليحمل

الالهه:ارديهصناعةفياستخدمت

بينمنوحانالالههالارديةعملفياستخدموقد(Idmy))آدمي(نسيجأ(

تمثالبألباسخاصطقس،للالهخدمةالملكبهايقومالتياليوميةالطقوس

دمي()1الاحمرال!تانقماشبينهامن،الالوانمتمددةاقمشةمنملابسالاله

(Imy)يشاهدوهذا،(آدمي)طقسباسمصاريعرفالطقسهذاانحتى

حيث،ابيدوسفيم(ق127مصق)4912الأولسيتيالملكمعبدعلىمدوناً

وفييديهاحدىفيمبخرهماسحاًرع(-،امونالالهواقفاًامامالملكيشاهد

)تسلمفيهجاء!تابينصالمشهدوبجانبالاحمر،ال!تانلفائفالأخرى

.231ص،السابقلمصدرا،!نت،حتشن)05(

صص,7591(،)القاهرة،ال!رديزينبترجمة،القديمةمصرحهان،سيرح،سونيرون)51(

927.028-صص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم،!ذلكوينظر.07-71
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القديملأالمصريةالآلهلأحياةمظاهر

ايديمن،7ادمي(الاحمرال!تانمنلفائفهالارضينعروشسيد،-رعآمون

)52((اعضائهلاجلتائيتالالهة

رداءاًمنهاصنعالنسيجهذاانالموتى!تابفيجاءوقد3(،أ)41)سيات(نسيج(2

وانادخلتكالقدالموتىاحدلسانوعلىالنصوصاحدفيورداذ،رعللاله

)53(ْرع(بالالهالخاص)سيات(برداءوملتفأ،(mu))مو(حتانمرتدي

ذإ،رع(،امون-للالهرداءاًاليهأصناعةفياستخدموقد،(Sshp)إسشب(نسيج(3

ياتي:ماالحديثةالممل!ةعصرإلىترجعالتيالبردياتاحدىنصوصفيجاء

)54("(المنير)سشب(ردائكلتتسلم،الارضينعروشياسيد،-رعامون)يا

مثلأخرىانواعهناك!انتالذ!رانفةالثلاثةالنسيجانواععنوفضلاً

j55))واجت(ونسيجط(g)أء)حجت(ونسيج،(insy))ينسي(ال!تاننسيج (waget`

يحبذ)36("ولمتلوينوبدونبيضاء!انتعليهاعثرالتيالآلهةارديةومعظم

.)57(الاليهةالارديةصناعةجؤالاصوافتدخلولم،الصوفيةالارديةالقدماءالمصريون

جؤأوالمقابر!ؤمنهاالمصورةسواءالاقمشةقرابينتقديممناظرملاحظةومن

وعلى،العطريةالدهونمنمعينةبانواعالاحيانمعظمجؤارتبطتانهاوجدالمعابد

جؤالعطريةالدهونتلكاستخدامإلىيشير!انالارتباطهذاانالمحتملفمنهذا

ملابسأو.اربطةأو!لفائفاستخدامهاقبلوذلكمعهاالمذ!ورةالاقمشةتعطير

!ذلكوشظر.891ا-79صص،السابقالمصدر،مصطضهبة،حمال)52(

058.Altenmuller,,.H Op. cit, p-

203.ص،نفسهالمصدر)53(

315.ص،نفسهالمصدر)54(

283-922.أ-57صص،السابقالمصدر،مصطفىهبه،!مال)55(

.24ص(السابقالمصدر،مرجريت،مري)56(

058.(57.Altenmuller,,.H Op.cit,)p
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الثالثالفصل

حالةفيالالهةالارديةتعطيرفيأوالمقابرفيوجودهاحالةفيالاخرالعالمفي

منظراًبسقارة!ا!منيالوزيرمقبرةفينجدالمثالسبيلفعلى،المعابدفيوجودها

ونجد)التعطير(والآخر()اللفعنوانمنهجزءاخذللمتوفىالقرابينبتقديمخاصاً

)58(ْالعطوراوانيالثانيوفيال!تانلفائفالأولالجزءفي

واغطيةالراساغطيةهمارئيسيينقسمينإلىالالهيالرداءنقسمانويم!ن

.البدن

:الرأساغطيةأ-

وقد("95)القديمةالمصريةللالهةالهامةالخواصاحديمثلالرأسغطاء!ان

مهامعلىتدلرموزأو!ونيةرموزأو،حيوانيةرموزبينالاغطيةهذهاختلفت

()06اصلأواتجاهإلىيشيرانهأوالصيدأوالحربمثلووظائف

:البدناغطيةب!

فيالالهانفتلبس،نسبياًموحد!انتانهاهوالآلهةملابسيميزمااهمان

تتعلقشرائطذو،بالجسملصيقة،واحدةقطعةمنيت!ونرداءاًالعصور!ل

لِرتديننجدهنالتصاويربعضوفي،بشرائطبعضهاعندالعنقزينوقد،بال!تف

)61(ْالساقبدايةلحدصغيرةجواريبأوخلاخيلأواساور

الصدرتغطيقطعةمعقصيرةتتورةيرتدونالمصريةالآلهةمعظمنجدفيما

قصيرةتتورةمرتديةالآلهةتظهرالرسوماتبعضوفي،ال!تفعلىبشرائطمعلقة

.115ص،السابقالمصدر،مصطضهبة،حمال)58(

.05ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،()95

)02(رقمش!ل)91(.و!ذلكرقمالشصلينظرللتفصيل)06(

.85ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج)61(
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القديمةالمصريلأالآلهلأحماةمظاهر

مغلقةلفافاتداخلالموتىالهةوبالتحديدالآلهةبعضجسدويختفي)62("عاروالصدر

)63(ْصورهبدضفيوبتاحواوزيرسسو!رالالهمثلمحنطةو!انها

)حريوقرامل(الطفلمثلاطفالاًتعدالتيتلكالاعاريةالمصريةالآلهةتظهرولا

حافيةظهرتالمصريةالاَلهةومعظم)64(ْعاريةصورتالتي)نوت(السماءأوالهة

.65()الاقدام

الآلهةطعالم:رابعاً

تتمالتياليوميةالخدمةطقوساهممنواحدأيمثلالآلهةإلىالطعامتقديمان

حرحةالمعبدغرفتشهدحيثالباحر)66("الصباحفيتبدأوالتي،المعابدفي

المتنوعةواللحومالخبزعلىتشتملالتيالافطاروجبةتجهيزاجلمنحبإرة

)67(ْالزهوروباقاتوالنبيذواللبنوالخضاروالفوا!ه

موائديحملونالعبيدومعهمالخدمةحهنةيسيرمو!بالطعامتجهيزوبعد

يحملوالآخرالمحانليعطرمبخرةيحملاحدهماحاهنانيتقدمهم،القرابين

ذلكبعد)68(ْالطقو!بهذهبنفسهالملكيقومانالواجبلانللملكالرمزيالتمثال

إلىينوبهالذيالحاهنأوالملكيدخلثم،والمذابحالمناضدعلىالاطعمةتوضع

يحويالذيالناووسبفتحيقومثمالبخورويحرقالم!انفينيرالاقداسقدسغرفة

21(.)رقمالش!لينظر)62(

.22()رقمالشحل!ذلكوينظر.121ص،الفرعونيةمصرديانة،ايرلك،هورنونج)63(

.121ص،نفسهالمصدر)64(

.85ص،عل!رالنيلالساحنون،ولس،بدج)65(

.228ص،السابقالمصدر،فافارميحسوحرستينديمتري،ميحس)66(

.726".،6()8916,(67 Staehelin,,.E "Tracht" in LAVol)

.88ص،السابقالمصدر،سيرح،سونيرون)68(

221.ص،السابقالمصدر،!نت،!تشن-
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الثالثالفصل

ليغيرناووسهمنالتمثاليخرجثم،امامهوير-لهفيبتهل،الالهتمثالبداخله

)96(ْبالزيوتعليهويمسحويزينهملابسه

نابعد،بهاالاستمتاعفيقبلالالهيرضىانالىمحانهافيالاطعمةوتبقى

7(ْ)ْالاطعمةتلكيتقبلانالالهإلىمتوسلةالمعبدفيالاصواتترتفع

لهيقدمثمحلهاالاطعمةمنعيناتالالهالىفيرفعالحاهنأوالملكيأتيوهنا

إِلىيرمزالذي(ماعت)هَريانباسمالطقسهذاوتعرف71("))ماعت(للالهصغيراًتمثالأ

)72(ْبالماعتتحياالدينيةللنصوصوفقأالمصرلةالاَلهةاناذ،للالهالروحيالفذاء

مقبولأامراَالالهتمئالالىالاطممةتقديمموضوعالحهنةيجعلولي

الالهانإلىال!هنةيطمئنانوبعد،الروحيالطعامجوهريتناولالالهانالىذهبوا

بشرفحظواممنالعاليةالم!اناتذويتماثيلامامالاطعمةتوضعواحتفىشبع

حهانعلىمحددنظاموفقفتوزعذلكبعدتردثم)73(.المعبدفيتماثيلهماقامة

يتبعهمومنالآلهةاحتفتانبعدللاطعمةالماديةبالحقيقةيتنعمواوهذاالمعبد

)74(3الروحيبالجانب

يقدمالذيالعشاءأوالغداءاما،الرئيسيةالوجبةهيالافطاروجبةو!انت

منالالهتمثالإخراجدونوتجريوقصيرةمقتضبةطقوسهفحانتيومكلللاله

والتبخر)75("النبيذاراقةهوفيهماالحاهنبهيقومماواهمناووسه.

.83ص،8291(،)القاهرة،الفرعونيةالاقصراثاراهم،سيد،توفيق()96

.98ص،السابقالمصدر،سيرح،سونيرون()07

)23(.رقمالش!لينظر)71(

222.ص،الفرعونيةمصرديانة،ايريك،هورنونج)72(

727(73.Staehelin,,.E "Tracht" in.LA Vol,6)p
221.ص،السابقالمصدر،حنت،حتشن()74

.221ص،نفسهالمصدر()75

231.ص،السابقالمصدر،فافارمي!سو!رستينديمتري،ميحس-
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القديملأالمصريلأالآلهلأحياةمظاهر

مناظرعلىتشتمل!انتالمصريةوالمصوراتالنقوشانذ!رهيجدرومما

والامواتوالاحياءالاَلهةغذاءمنهاماًجزءاً!اناللبنانالمؤحدومن،اللبنحلب

لدخوليرمز!ان("76)للملكالآلهةارضاعانالىالنصوصوتشير،سواءحدعلى

علىبرسالتهالقيامعلىبالقوةتمدهجديدةحياةينالل!يالآلهةعالمإلىالملك

5912قى.م1323)محبحورالملكمقبرةفيعليهاعثرملونةصورةوفي)77("الارض

!انإذ)78(حتحورالآلهةإلىالنبيذمنآنيتينبتقديميقوموهوالملكنشاهدم(ق.

الالهانالاهراممتونفيجاءوقد،المفضلالاَلهةشرابفهوبالتقديسيتحظىالنبيذ

)شسمو(الالهيدعىللنبيذالههناكو!ان،النبيذبسيديلقب!اناوزيرس

(Shesmu)97(ْبهالابرارالموتىيسقيالذيالنبيذعصارةالهوهو(

القديملأالمصريةالآلهلأواعياداحتفالات:خامساً

فاختلفتالاعيادهذهتنوعتوقد،الهتهمباعيادالقدماءالمصريوناحتفل

هي:الأعيادهذهواشهربهاالاحتفالطرق

:ول(in)مين4الاعيدا(

مازمنمنذالالههذاعبادةإذعرفتالقديمةالمصريةالآلهةمنمينالالهيعد

مثلملتصقتينوبساقينادميةبهيأة8("مثل)ْللخصوبةالهاً!ان،وقدالاسراتقبل

.)24(رقمالش!لنظري)76(

،)القاهرة،سلامةامين،ترجمةالقديمةالمصريةالحضارةمعجم،،وآخرونبوزنر،جورج()77

221.ص3991(1

محمدترجمة،المصريينقدماءلدىالاخرالعالم.الابديةافقالملوكوادي،ايريك،هورنونج)78(

25()رقمالش!ل!ذلكولنظر703ص،2002(،)القاهرة،موسىالعزب

727.".،8،(97 Stachelin,,.E Op.)c
391.(08.Watterson,,.B Op. cit,)p
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الثالثالفصل

وشريطينمرتفعتينريشتينمنيت!ونراسوغطاءمنتصبوقضيب،المومياء

الظهر))8(علىيتدليان

منالأولالشهرعشرمنالحادياليومفيالالههذابعيديحتفلو!ان

(الدرجنحومينخروج)بعيديعرفو!ان")82(الحصادفصلأي(الشمو

يمارسهاالتيالشعائرمن!انالعيدهذاان)83(اويبدو(الدرج)صعودأوعيد

ادوات!لمينللالهي!رسالملكو!ان،الخصبزيادةبهدفالمزارعون

)84(لح!مةالالهمبار!ةذلكمقابلويتلقى،الحصاد

الالهيماثلمينالالهوصاراوزيريةصفةالاحتفالهذااخذالاياممروعلى

اوزيرس

.5)8

(82

841

85(

,bid[.81))26.13رقمالش!ل!ذلك)وينظر .P391 and also CDEA,)p
فيصبحيوماًثلاثونواحد!لقوام،شهراًعشراثنيإلىالعامالقدماءالمصريونقسم

النسيءايامهيايامخمسةاليهاواضافوايومأ،وستونثلالفائةالعامايامعدد

وهي:اشهراربعةمنيت!ونفصل!لفصولثلاثةإلى!ذلكالعاموقسم،الخمسة

-أفهيالاشهراما)شمو(.الصيفوفصل)برت(الشتاءوفصل)احت(الفيضانفيصل

-8بامونت7-امشيركا-طوبة-5!اها!اأوهـ!يهكحتحور3-بابه2-تحوت

رع.ميت-12ابيب4-1اونيباأ-0باخونسو9-باراحاموت

ص3002(،)القاهرة،القديمةالمصريةاللغة،الحليمعبد،الديننور:ذلكحولينظر

33.34-ص،السابقالمصدر،رسميمختار،ناشد:و!ذلك.403

182.".،)7591(1,(83 Altenmuller, ,.H "feste" in LA_Vol)

0491.Watterson,.B Op. cit, p-

388.ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه-

محمود،الفهعبدفاطمةترجمةالبحر،شعوبقاهرالثالثرمسيسبيير،،جراندييه

247.ص،(p.3002،)القاهرة

922.ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،:حذلكوينطر،248ص،نفسهالمصدر
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القديملأالصريلأالآلهةحياةمظاهر

الاحتفالول!نمصر،فيمعابده!لجؤيتممينالالهبعيدالاحتفالان

الامراءحملهوقدقصرهمنالملكبخروجصباحاًويبدأ،العاصمةفيالحبيريتم

المليالمو!بويتقدم،الالهمعبدنحوويتوجهفاخرمحملعلىالقومو!بار

ويدخل)86(ْمشِالالهرمزرؤوسهمعلىارتدواالذينالدولةورجالالحهنةمنجمع

حيثالمعبدباحةإلىالتمثاليخرجثم،القرابينلهليقدمالالهتمثالغرفةإلىالملك

التماثيلحاملياثروفي،الحيالملكتمثاليتقدمهاالملوكتماثيلالالهامامتستعرض

ثم،الدينيةالتراتيلينشدونوهمالاَلهةشعاراتحامليمنمجموعةتستعرض

ال!هنةمنمجموعةتتقدمثم)87("الموظفينوحبارالامراءبعدهممنيستعرض

مصدريمثلالذيالخسنباتلفائفيحملونوحذلك،الالههدايايحملونالذين

)88(ْمينللالهالجنسيةالقوة

الالهمعاتحادهبعدالالههذارموزاحديمثلابيضثوروامامهالملكيتقدمثم

)98(ْامه()ثوراسمالثورهذاعلىويطلق)آمون-مين(،ليصبحامون

التراتيلوتتشدالمعبدالىيؤديالذيالدرجعلىالالهتمثاليوضعبعدها

وباسلوب)09("القمحمنوحزمةمنجلأللملكليقدمال!هنةاحديتقدمثم،الدينية

ثمالالهوجهمنويقريهاالسنابلبعضوياخذالقمححزمةالملكيضرباستعراضي

و.7ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،دريتون()86

.601ص،السابقالمصدر،خالد،الحميري-

491.(87.Watterson,,.B Op. cit,)p
-247.248صص،السابقالمصدربيير،،جراندييه-

13..(88 CDEA,)p

023.ص،السابقالمصدر،مانفريدلورحر،-

248.ص،السابقالمصدربيير،،جراندييه198(

.393ص،لسابقالمصدرابيير،،مونتيه()09

.601ص،السابقلمصدرا،لدخا،الحميري-
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الثالثالفصل

احديطلقبعدها،الالهتمثالمنيقربوالابيضبالثوريضحىثمامامهيضعها

فاودواموتوحابي)امستيالاربعةحورسابناءتمثلربماطيوراربعةال!هنة

إلىالالهتمثالالملكيصطحبثم،الملكسلطانتأ!يديعلنوال!يوقبحسنوف(

)19(ْبالعيدالاحتفالعندهاوينتهيالقرابينبعضلهيؤديوهناكمقصورته

:(Soker)سوحرالالهعيد2(

طقوسهتتمحيثبحتأحهنوتياًيبدأسوحر)29("الالهبعيدالاحتفالان

الذي)39(بالعيدالشعبيحتفلذلكوبعد،فقطال!هنةبهاويقوم،المعبدداخل

عهدفياقيمتقدكانتالعيدبهذاالاحتفالاتواشهر،ايامعشرةلمدةيستمر

)49(وطيبةمنفسفيىيقام!انحيثالحديثةالممل!ة

والتجهيزالإعدادمرحلة:هيالأولى:مراحلثلاثإلىالعيدهذاوينقسم

الانهاءمرحلةثم،واحديومومدتهاالفعليةالعيدمرحلةثم،ايامخمسةومدتها

-59()اياملاربعةوتستمر

رمزاًالبصلمناطواقاًالعيدهذافييلبسونسو!رالالهأتباعو!ان

موتاهم،مقابرإلىالبصلمنحزماباحضاريقومونالمساءوفيوللتطهير،للخصوبة

لوزيرس)69(ْبالالهيرتبطالذيسو!رالالهبعثانتظارفيالليلطواليسهرونوهناك

924-025.ص،لسابقالمصدرابيير،،ندييهجرا9(1)

591..Watterson,,.B Op. cit, p-

،)القاهرة،قدورياحمدترجمة،القديمهْالمصريةالديانة،ياروسلاف،تشرني-

172.صابت(،

.)186(ص.الخامسالفصلينظرسو!رالالهشخصيةحولللتفصيل()29

017.(39.Watterson,,.B Op.cit,)p
6301.(49.Brovarski,,.E "Sokar" in LAVo51,,)8491()p

.236ص،السابقالمصدر،!نت،!تشن)59(
51..(69 Bleeker,,.J Egyption fisvals, (Leiden,)6791,)p
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القديملأالمصريلأالآلهلأحياةمظاهر

البيضاءالجدرانحولليدورمو!بفيالالهبتمثاليسيرونالتالىِاليوموفي

وادخالالحماسبعثاجلمن،طيبةفيال!رنكمعبداسواراوحولمنفسفي

)79(الالهتمثالبرويةحماساًتزدادالتيالناسنفوسعلىالسرور

بذاتوهوالفيضانموسمنهايةإلىيرمزالعيدبهذاالاحتفال!انوقد

)89(ْالحياةواعادةللخصبواحياءاًتجسيداًالوقت

:اويْدرسالالهعيد3(

مصرفيانتشاراًالاحتفالاتا!ثرمناوزيرسللالهتقامالتيالاحتفالاتتعد

اوزيرسالالهبهمرمااعادةهوالأول،مهمينامرينتجسد!انتلانها،القديمة

بالموتىيختصالهإلىدنيويملكٍمنوانتقاله،سيتاخيهيدعلىقتلهقصةفي

ذإاوزيرسبالالهارتبطالذيالخصبوزيادةالحياةتجددهووالثانيالاخر.والعالم

لتخضرالخريففيتبذرالتيالأرضفيالمدفونةالبذوراخضراريشابهالالهبعثان

)99(ْالرييعحلولمع

مدينةفياوزيرسالالهباعيادالاحتفالمنشأانالباحثينبعضويعتقد

ا(")َ)خنتي-امينتو(القديمالمديفةالهباعيادالاحتفالإلىباصولهيرجعابيدوس

101(ْ)للموتىالهاًبوصفهفيهايعبدحانالذي

241.ص،بقلساالمصدرابيير،،ييهندجرا)79(

.171.Watterson,,.B Op. cit, p-

6301."،".Brovarski, ,.E Op. ci-

024.ص،السابقلمصدرابيير،،ندييهجرا)89(

52..Bleeker, ,.J Op. cit, p-

.(99"Holbl,,.G "Verehrung agyptischer Gotter im Ausland, bes. Griech- rom.2t)
939.09)8691(,,LAVo61ولأ

98..Bleeker,,.J Op.cit, p-

.1"7,(1998,Houston,,.J The passion of Isis and Osiri3, (New York-

.186ص،الخامسالفصلينظرامينتو(-)خنتيالالهحول)501(

(101 Said,,.A Gotterglaube and Gottheiten in der vorgeschichte andFruhzeit)
178..Agyptens,p

432.ص،السابقالمصدر،بيوميمحمد،مهران-

003.ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان-
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الثالثالفصل

مقتلمشاهدفيهيؤدونتمثيليبعرضالهنةيقومالاحتفالهذاوفي

الآلهةتمثلاقنعةالهنةيرتديالعرضهذاوفي،اوزيرسالالهوتحنيطوتجهيز

النيلضفافعنديجريالاحتفالو!انأ(.)2ْالاسطورةاصلفيبالدورقامواالذين

301()العرضهذالمشاهدةالناسجموعفتحتشد

هذاقناعيرتديالذيال!اهنأو)وبواوات(الالهتمثالبحملالاحتفالويبداْ

بعضفيهيشتركوالذيالقتلمشهديمثلثماوزيرسالالهاماميمرمو!بفيالاله

الالهمقتلعلىوالحزنالنواحيجسدمشهديمثلذلكوبعد،الناسمنالحاضرين

يهزملمعركةمشهديمثلثمومنودفنهالالهتحنيطمشهديأتيثمومن،اوزيرس

اوزيرسالالهتمثالبعدهاويعاد،للبلادوالخضرةالحياةتعودعندهاالالهقتلةفيها

الاحتفالاتوتشمل"401()الاحتفالوينتهي!بيرمو!بفيابيدوسفيمعبدهلىإ

ذوييقومو!ذلك،لهموالقرابينالهداياولَقديمالمقابرزيارةاوزيرسالالهبعيد

ليلموتاهمتذحاريةوالواحقبورشواهدباقامةابيدوسفييدفنوالمالذينالموتى

)501(ْاوزيرسالالهمنبالقربي!ونوا

617.616-(201.Griffiths,,.J "Osiris" in OEAEVo21,)1002(,pp)
38..Shorter,,.A Op.cit, p-

702.ص،لسابقالمصدرا،خزعل،جديلماا-

928.".،،(301 Houston,,.J Op.ci)

.701ص،لسابقالمصدرا،لدخا،الحميري-

617..Griffiths,,.J "Osiris" in OEAEVo21, p-

.175ص،لسابقالمصدرا،روسلافيا،تشرني()401

234.235-ص،صالسابقالمصدر،!نت،!تشن-

0182181-(501.Altenmuller,,.H "feste" inLA Vol,1pp)
88..Bleeker,,.J Op. cit, p-

.257ص،لسابقالمصدرا،خزعل،جديلماا-
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القديملأالمصريلأالالهةحياةمظامر

امون:الالهاعمِاد4(

)601()(!95()اوبت(عيدأ(

الممل!ةعصرمصرجؤجؤشهرةالاعيادا!ثرمن)اوبت(عيديعد

الاعنهيتخلفولمالعيدبهذاالاحتفالاتحضورعلىملو!هاحرص،والتيالحديثة

و!ذلكالاعيادبعضفي!انواالملوكانمنالرغمعلى،(اخناتون)مثلمنهمالقليل

الا،بدورهمللقيامال!هنة!بيرعنهمينيبونللالهتؤديالتياليوميةالشعائرفي

يمثلربما!انالذي،)701(الاحتفالهذاجؤالناسامامالظهورحرصوعلىانهم

نفسهاالملحةحانت،فقدلهثمرةالملك!انالذيالالهيالزواجلذحرىاحياءاً

.W()801للازوجةبوصفهاالاحتفالاتفيتشترك

ارتفاعيبلغوعندما،الفيضانموسمفيتقامالعيدبهذاالاحتفالاتو!انت

فياطولهاإلىوصلتحتىالاحتفالاتمدةاختلفتوقد،مستوياتهاعلىالنيلمياه

)601(

)801(

معبدترجمةإلىادىوهذا،الملكًنساءاقامةاماحنعلىاوبتحلمةتدلاوبت:معبد

العامةالصلمةبدلالةاخذتخاطئةترجمةوهذه(،الجنوبيالحرم!آمون)بينإلىاوبت

تخلوالتيالملحيالقصرفيالخاصةالاما!نعلىيدلللحلمةالاساسيالمعنىانحيث

المعنىي!ونوبهذا،فيهمحاناقصىعلىتدلحانتالمعابدوفي،بانفسهاالنساءفيها

الجنوبي.الحرمأوالجنوبيالمعبدهواوبت()معبدلحلمةالصحيح

ذلك.حولينظر

.101ص،السابقالمصدر،النشورتر،-

492.ص،المصردةاللغة،الحليمعبد،الديننور-

574.".،2()8914,Opetfest،" in LAVol",لى.(701,Mumane)

.181".،،Altenmuller, ,.H Op. ci-

262.ص،السابقالمصدر،اليزابيث،رايفشتال-

.261ص،نفسهالمصدر
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الثالثالفصل

وبسبب،يوماًوعشريناربعبلغتإذق.م(1153ق.م-)1184الثالثرمسيسعهد

)901(ْ)بابه(شهروهوفيهيقعالذيالشهرعلىاسمهاطلقالعيدهذاأهمية

فيآمونالالهمعبدداخلتؤدىبطقوسالمساءفيالعيدبهذاالاحتفاليبدأ

الثلاثينقرابةيحملهقاربعلىموضوعاًالالهتمثالإخراجيتموبعدهاال!رنك

الملكيتقدمهيسيرالمو!بثملهقرياناًبتقديمالملكيقومخروجهوعند،!اهناً

الالهوابنه)موت(الآلهةزوجتهقاربييضم!بيرمو!بيتبعهالنيلباتجاه

ا(ْا)ْوالراقصونالموسيقىعازفوويتقدمه،)خونسو(

وهيميلينفتسيرلمسافةالماءفيالقواربتتزلالنيلإلىا!لو!بيصلوعندما

والمرتلينالموسيقيينمنمجاميعالبرعلىتصاحبهوالاقصر،ال!رنكبينالمسافة

يا،دوماَالمشرق)انتمرددينوالملكالالهيحيونالذينالمحتفلينمن!بيرةوجموع

الاكبرابنكلانعيدفيالأرضف!ل،يمجدكال!لالسفينةفيوانت،رعامون

تحونوان،للقطرين!ملكالخلودتهبهانندعوكالاقصر،الىبكيسيرووريثك

عليهوانعم،والسلطان،والاستقرارالحياةوهبهوزوجتهواحمه،سلام!لهاسنواته

)111(ْسعيدأ(ملحأواجعله،بالمجد

923.ص،لسابقاالمصدربيير،،ييهندجرا(901)

.7309،(1391,.W,Das schone fest von ope1, (Leipzigلما(011Wo)
576,.Mumane,,.J Op. cit, p-

236.ص،لسابقالمصدرا،حنت،حتشن-

(111.74.Wol3,.W Das schone ,...taef)p
القديمة،مصر،سليم،:حسنوينظرحذلك237.ص،لسابقالمصدرا،!نت،كتشن-

.352ص،002(،لقاهرة)ا،7ب
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القديملأالمصريلأالآلهلأحياةمظامر

هوفيهالمرا!بوا!بر،الميلقرابةإلىالنهرفيالموكبطولويصل

آمون)مر!ب(او)سفينةأي(امون)اوسرحاتيسمىوالذي،آمونالالهمر!ب

()112(الذهبية

منالمجلوبالخشبمنمصنوعوهومعبدش!لعلىالمر!بهذاصمموقد

ومؤخرتهمقدمتهو!انت،البراقةبالجواهرومرصعبالذهبومطليالشامبلاد

ويتصدر،المل!يالتاجيعلوهماآمونالالهرموزاحدوهو!بشبرأسيمزينتان

الذيهوالملكانإلىيرمزوهذا،ذهبياًمجدافاًيحملوهوللملكتمثالالمر!ب

منمجموعةتسيرثمومن،وابنهزوجتهمر!بالالهمر!بويتبع،المر!بيقود

رموزمنوهوباذنابهومؤخراتهاالاوزبرؤوسمقدماتهازينتالتيالصغيرةالمرا!ب

()113ايضاًآمونالاله

الملكيتقدمهبمو!بالالهتمثاليحملالاقصرإلىالمو!بيصلوعندما

الملكويدخل)114(!(الجنوبياوالحرم)المعبديسمىوالذيفيهاالالهمعبدإلىوزوجته

العامةعنمحجوبةدينيةشعائرتقاموهناك،الالهغرفةإلىالاليهةالعائلةمعوزوجته

52.(112.Mumane,,.J Op. cit, .p.575 and also:- Bleeker,,.J Op.cit,)p
.237ص،لسابقاالمصدر،!نت،!تشن-

.173ص،لسابقالمصدرا،روسلافيا،تشرني-

.263ص،بقلساالمصدرا،بيثليزاا،يفشتالرا(311)

،لقاهرةl)طه،ماهرمحمودترجمةالاقصر،آثار-طيبةتشارلز،نيمس،-

،)9991!.138.

74...،".Das schone fest,بم*.Wol-

141.ص،السابقتشارلز،المصدر(نيمس،114)

54..Bleeker,,.J Op.cit, p

101.ص،المصدرالسابقالن،-شورتر،
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الثالثالفصل

وهناستعراضيةرقصاتصنيراتفتيانتؤديالمعبدفناءوفي)115("الناسمن

اطعمةوجباتالخدمةعلىالقائمونيحضرفيمافقطالعورةتغطيمآزرمرتديات

الاقصر)116(ْفيالالهاقامةطوالالنشاطهذاويستمر،جداً!بيرةوب!ميات

ال!رنك!ؤمعبدهإلىآمونالالهبعودةأخرىمرةالناستحتفلوبعدها

قريانٍبتقديمالملكبقيامالاحتفالبذلكوينتهي،قدومهلاحتفالاتمشابهوبش!ل

)117(للاله

:الواديعيدب(

واخراجهالالهتمثالبتجهيزال!هنةيقوموفيهآمونللالهالثانيالعيدوهو

يوضععندهاالنهر)118("ضفةإلىيصلواحتى!بيرمو!بفيطيبةفيمعبدهمن

حيثالصحراءحافةإلىيصلحتىطيبةغربإلىبهيبحرمر!بفيالالهتمثال

بعدالحهنةفيقومالحيللملكالتذ!اريالمعبدفيالالهتمثالفينزلالمقابر)911(1

ويهب،الزهوروتوزع،القرابينلهوتقدمالمعبدباحاتداخلالالهتمثالبحملذلك

265.ص،بقالسالمصدرا،بيثليزاا،رايفشتال(511)

575.،،".Mumane,,.J Op. ci-

47.W.,Das schone ,...tsef p116(ثا!اهبم(

.014ص،بقالسارلمصدا،رلزتشا،نيمس-

.901ص،لسابقالمصدرا،لدخا،الحميري-

,.W.74,Das schone ,...tseP pم(117Wol)

Murnane,,.J،،أْ"..575 Op. c-

.265ص،لسابقالمصدرا،بيثليزاا،يفشتالرا-

.793ص،لسابقالمصدرابيير،،مونتيه-

74.."،...,.W Das schone fest118)م Wol)

.138ص،لسابقاالمصدر،رلزتشا،نيمس-

.115ص،3991(،)القاهرةالداليع!اشةترجمة،الخلودصناع،موريسبيرلراير،)911(
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القديمةالصريةالآلهلأ!ماةمظاهر

يرددوعندها12(ْ)ْالاحتفالاقامةجؤساهمواوالذينوالموظفينللحهنةالهداياالملك

احونانلياضمن،الحرنكسيدآمونيا،مدينتيواله،سيدي)ياالحهنةاحد

الفريي،الحيتزورعندماعظمتكامجدلحيبارحتهمالذينالاسلافمنواحدأ

خالصرداءعلىاحصلوان،الواديعيد،الجميلعيدكفييتبعكمناولوا!ون

)421(ْ(محرمشخصأيمثلالاسلافجوارفيارقدوان

يحملونالذينالحهنةوحبارالملكيتقدمهالذييسيرالموحبالمساءوفي

معهميحملونوهم،المقابرباتجاهفيصعدونالقناديلضوءعلىآمونالالهتمثال

فيشترك(الموتى)الفربأهلبزيارةيحتفلونوهناك،حبيرةوبحمياتالطعام

)122(ْالليلطواليستمرالذيالاحتفالفيالجميع

اجلمنعتقت)الجعةالعيدبهذاالخاصةآمونالالهاناشيداحدفيجاءوقد

يترددالسطوحوفوق،الليلبجمالمتتعمين،الليلطواليقظونوالناس،العيديوم

احدفيجاءوحذلك)123(ْ(الليلظلامفياليهالاناشيدوتوجهامونالالهاسم

ليشهدوامقابرهممنينطلقونالموتى)انمايأتيالواديعيدتخصالتيالنصوص

)124((يسمعونبمامبتهجينآمونالالهمو!بمجيء

ذ!رىتحيىفيهالانطيبةلاهلجدامهمةالعيدهذاايامو!انت

،والشرابالطعاماليهمحاملين،موتاهمقبوربزيارةيقومونحانواحيث،الموتى

8.23ص،لسابقاالمصدربيير،،ندييهجرا)012(

238.ص،لسابقاالمصدر،!نت،حتشن)121(

183..inLA Vol,1 p"!مح"muller,,.Hحاأمحأsef"(122Al)

238.ص،السابقلمصدرابيير،،ندييهجرا-

923.ص،لسابقاالمصدر،حنت،حتشن)123(

.026ص،لسابقالمصدرا،بيثليزاا،يفشتالرا)124(
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الثالثالفصل

علىالسرورادخالاجلمنالبخورويحرقونالازهارالقبورعلىيضعونو!انوا

)125(.الموتى

حانالذيحور!الالهعيدالمصريونبهااحتفلالتيالأخرىالاعيادومن

تمثالبصحبةالملكيستقلها!بيرةمرا!ببناءفيهيتمو!ان،سنتينحليقام

.)126(الاحتفالفيهايقامالتيالمدينةمعابدبزيارةليقومحورسالاله

والتيالقدماءالمصريينعندال!تابةالهة(sshat)سشاتالالهةعيدو!ذلك

وبناءتخطيطعلىا!لشرفةحانتلانها(البنائين)سيدةلقبايضأعليهايطلق

الملكفيهويظهرالآلهةهذهبعيدالاحتفاليوضحمشهدعلىعثروقدالمعابد)127(.

مناصغربحجممثلواشخصاًعشراث!اامامهويقفوالصولجانبالعصاماسحاً

وخلفهاالأرضفيوتدبدقويقومانسشاتالآلهةيواجهوهوالملكيظهرثم،الملك

(.)128سشاتالآلهةعيدلاحتفالالملكاقامةيشيرالىحتابينص

بهذاالاحتفالو!ان،الموتىآلهةاحد)وبواوات(الالهبعيداحتفلواوكذلك

الالههذاالىقريانبتقديمالمحتفلونيقومإذايامبخمسةالسنةرأسقبليتمالعيد

المقبرةفيالطقوسبعضتقامالسنةلرأسالسابقاليوموفيخبز،برغيفيتمثل

)912("للمتوفينالقرابينوتقديمالمقبرةبانارةتتمثل

حتحوروالالهةنيتالآلهةعيدمثلأخرىباعيادالمصريوناحتفلو!ذلك

13(ْ)ْالعيدينبهذينالاحتفالاتتفاصيلتصلنالمول!ن

.15ص،لسابقالمصدرا،مورشى،يربيربرا()125

332.ص،السابقالمصدر،عليمحمد،الدينحمال()126

.155ص،السابقالمصدر،مانفريدلورحر،)127(

332.ص،السابقالمصدر،عليمحمد،الدينحمال()128

.115ص،السابقالمصدر،خالد،الحميري)912(

.19ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)013(
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القديملأالمصريلأالآلهةحياةمظاهر

والسعرالقديمةالمصريةالالهة:سادساً

الاعتقادهوومنشؤهالبشر،عندقديمالسحرانالاساطيرعلماءيعتقد

لهايتقربانيم!نومردةوشياطينوارواحالهةمنالطبيعةوراءمافيقوىبوجود

المفترسةبالحيواناتوالمتمثلالشردفعاولهاامورثلاثةتحقيقاجلمن)131("الانسان

ودرئالخصبالوفيروزيادةبالصيدالخيروالمتمثلجلبوثانيهما،والموتوالعواصف

.132()النوععلىالحفاظهووثالثهما،الموتثمومنالمرضخطر

الخفيةالقوىووجودبالسحر،امنواالامم!لمثلالقدماءالمصريونو!ان

يم!نايجابيةطاقةيمثلانهعلىفهموهوقد)133(،تؤثرعليهم!انتالتي

)ح!ا(الالهص!وجسدوهأوللشر،للخيرسواءمختلفةاهداففياستخدامها

(Heka)134(رحلتهفي)رع(الشمسالهيصحب!انالذي(.

بصفةٍدفاعياًو!ان،!برىأهميةالقدماءالمصريينعندللسحر!انوقد

المرضى،ولفائدةوالمعبدالدولةلمصلحةاستخدموقد،نادرةحالاتفيوعدائياًعامة

العالمفيالشياطينشرالموتىيقيالسحرو!ان1("35)المرض!انوايخشونومن

.171ص،م(3002،)بيروت،الالهةوتارلخالالوهيةالاديان-تاريخ،فاروق،الدملوجي()131

فيالحجريةالعصورخلالوالاستقرارالترحالبينماالديانةنشأةاحمد،سعيد-

.121ص،+الادنىالشرقبلادبعض

001-9.(132 pinch,,.G Magic in Ancient Egypt, (London,,)4991pp)

العصر،المصريةالحضارةتاريخ-واصولهاالمصريةا!الديانة،سليمحسن،)133(

.026صبت(،،)القاهرة،امجلد،الفرعوني

.314ص،....الملوكوادي،ايرلكً،هورنونج)134(

326.(135.Ritner,,.K "Magic in Medicine" inOEAE Vol,2)1002(,)p
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الثالثالفصل

ذويهماهملهمإذاالجوعمنولحفظهمالآخر،

)137(ْالحروبالنصرفييضمن

136c("السحر!انالاحيانبعضوجؤ

ليالبشرإلىالالهةوهبتهالذيالسلاحبانهالسحرالمصرلونوصفوقد

فيللطبيعةالخارقةوالقوىالمنظورةغيرالقوىعلىالسيطرةبام!انهمي!ون

السحرالالهوهبالقدالنصوصاحد!ؤوردوقدء)138(ْوالسيالحسنقسميها

913(ْ)الدهر(وعاديانالشدائدضدسلاحهلي!ونللانسان

السحراستعمالوهو،الابيضالسحرهوالأول:نوعانالمصريينعندوالسحر

استعمالوهوالاسودالسحرهووالثاني.الاخرينلفائدةأولفائدتهالساحرقبلمن

14(ْ)ْبالاخرينالاذىلالحاقالسحر

الثالثرمسيسا!للكعهدجؤوقعتالتيتلكالاسودالسحرحوادثواشهر

منعددوعملسحريةصيغبعملالسحرهقامحينماق.م(،-31153ق)1184

الثالثرمسيسالملكحريمحرسعلىووزعوهامخدرةمشروباتواعداد،التماثيل

القصر)141(ْإلىالدخولالمتامرونيريدعندماونائمينمخدرينيجعلوهمل!ي

لانالقديمةمصرفيوثيقاَارتباطاًوبالحهنةبالدينالسحرارتبطوقد

الالهوسميالسحر،بسيدةايزيسسميتولهذا،الآلهةقوةمصدريمثلالسحر

333.1(،09)0022,(136 Ritner,,.K "Magic in the after Life" in OEAEVol)
932.(137.Ritner,,.K "Magic in daily Life" inOEAE Vol,2)1002(,)p

!ذلكهـشظر.362ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدجا!)38

p.pinch,,.G؟.8،،.12 Op-

236.ص،نفسهالمصدر)913(

إبيروت،الرحمنعبدالهاديعبدترجمة،القديمةمصرفيالسحرولس،بدج،)014(

)7991x0331-صص.

.031ص،لسابقالمصدرابيير،،ندييهجرا)141(
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القديملأالمصريةالآلهةحياةمظاهر

يستطيعالإنسانفان،الالهةقوةمصدرهوالسحرانوبماالسحر،بسيدتحوت

مالتحقيقتسخيرهامنيتم!نعندها،القوةتلكامتلكاذاالآلهةعلىالسيطرة

يصدري!نلملانهوذلك،الالهةيخشىاندونالطبيعةلقوىالاوامرواصداريريد

ماوهذا)142("يريدمالهتفعللمإذايهددهاانبمقدورهبلفقطللالهةالاوامر

لمإذابالحرقالالهالمحبيتوعدوفيها،الحبلاجتلابتهدفسحريةرقيةاوردته

يا،اختيحوررعياعليك)السلامالرقيةهذهفيجاءفقد،محبوبتهودعلىيحصل

الخيطمنبعقودتتزينمنيا،السبعالحتحوراتايتهاعليحنالسلام،الالهةابا

فلانبنتفلانةاجعل،والارضالسماءسادةيا،الالهةايهاعليحمالسلامالاحمر،

وراءالمواشيوسائق،اطفالهاوراءوالام،العشبوراءيسيرالثور!ماتتبعني

الالهواحرقبوصير،مدينةأدمرسوففاني،ورائيتأتيتجعلهالمفإذا،قطيعه

(.143)اوزيرس(

الهةيا)انتمفيهاجاءالتيالاهراممتونفيالتهديداتهذهمثلتوجدو!ذلك

وتلبسوا،بالزيتانفسىووتضمخوا،آتومسيد!ميحمِاانتودونمابحق،الافق

تسيروالمفإذا،...الاطعمةحقلفيوانزلوهبيدهخذوا،اطعمتحموتتلقوا،الملابس

براعمتتزعكمارؤوسىعلىالتيالشعرلمم..فسممزع..إليهبالزورق

مناللحمقطع..وتسرق.الآلهةعبادةتتعطلاسرتهمعالميتتقودوالم..واذاالازهار.

)144(0(.الخبز.يقدمولن،الالهةمذابح

261.ص،....المصريةالحضارةتاريخواصولها"المصريةالديانة11،سليم،حسن)142(

.024ص،اج،القديمةمصر،سليم،حسن-

97.ص،2991(،)بغداد،القديمالدينيالفحر،تقي،الدباغ-

.183ص،السابقالمصدر،مرجريت،مري)143(

331..Rimer,,.k "Magic in daily Life" in OEAE- Vol,2 p-

104.ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان()144
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الثالثالفصل

فيجاءماوهذا،يريدمايتحققلمإذاالونبتغييرنظامالساحرويهدد

فلن،مبررأيخرجلم)اذافيهنقراإذالموتىلاحدوالنجاةالسعادةصاحبةيطلبنص

الىرعويهبط،ماعتعلىويعيش،السماءإلىالنيليرقىوانماالسماءالىرعيرقى

وهذابالمياهالتحىمنالساحريتم!ن)145("و!ذلك(الاسماكعلىويعيشالماء

سنفروالملكعهدفيحدثتلقصةروايةفيهاجاءوالتيوست!اربرديةإليهاشارتما

نفسيةحالةفيسنفروالملكً)!ان:القصةهذهوملخصم(566!ق.-مق.)9258

باحضارالملكامر،يتمحنوالمولانهميسليهمايجدواانحاشيتهمنفطلبسيئة

اخي،)ياسنفرولهقالحضرولماعنخ(،ام)تشتشاالقصرو!اتبالحهنة!بير

لمل!نهمالحزينقلبيعلىالمسرةتدخلوسيلةيجدواانقصرينبلاءسألتلقد

البحمرةإلىيذهببانسيدهالحاهنفنصحاجلي(منشيءفعلمنيتمحنوا

الحاهنوقال،بالملكتليقبصورةأثثبمر!بفيهايبحروانالقصرمنالقريبة

الجميلةوالادغالالاشجارفترىوهناكهناتبحرعندماسموحمقلب)سيسرللملك

عندها،الخضراءالحقولوترى،م!انكمنالرائعةالشواطنوترى،البحيرةحول

انيطتجميلةفتاةعشرينبمعيةالرحلةوبدأت(،بالبهجةقلبىيمتلئسوف

وبينما،ال!وممنوشحرريرقالملكقلبوبدأ،والغناءالتجديفمهمةببعضهن

وتوقفنالتجديفعنفتوقفتالماء!حليهااحدىسقطتتجدفاحداهن!انت

فوعدهاصاحبتهنحليةبسقوطفاخبرنهتوقفهنسببعنالملكفسأل،الاخريات

تلاوهنابالامر،واخبره،عنخ(ام)تشتشاباحضارفامريستعيدها.سوفبانهالملك

حتىبعضعلىبعضهيصعدبدأالذيالماءعلىالسحريةال!لماتبعضالحاهن

4.ه2ص،نفسهالمصدر()145
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القديملأالمصريلأالالهةحياةمظاهر

!لماتأخرىمرةتلاثم،الملكإلىفاعطاهاالحليةال!اهنفوجدالبحيرةقاعبان

(146ْ)(عليه!انماالىالماءفعادسحرية

والرقى،مرالايامينموعلىتجريييعلغالقدماءالمصريينعندالسحران

السحرة!انما،و!ثيراًجريتلانهالاحقاتهامنا!ثرتأثيراًالقديمةالسحرية

تعيشالآلهةفيه!انتعهدإلىيرجعونها!انواانهمحتىرقيهمبقدميتفاخرون

لهايتعرضالتيالاخطارمنالتخلصفيالسحريةالرقىمنوتستفيدالأرضعلى

الخلاقةبالقوةمطلقاًايماناًشيء!لوقبلاولاًالسحرو!ان)147(.اليومالإنسان

النطقفمجرد،نفسهالشيءهوشيءأياسمانالقديمالمصرييعتقداذللصوت

)148(.!ينونتهيعنيالشيءذلكباسم

بتاحالالهنطقانعلىتؤ!دالتيمنفسفيالخلققصةإليهتشيرماوهذا

الم!انفيالعنصرذلكوجودإلىيؤديالخلقم!وناتمنعنصرأيباسم

ايزش!الالهةوطلبوايزيسرعاسطورةإليهاشارتماو!ذلك.914()لهالمخصص

)015(.السحريةقواهابفعلالسممنتخلصهل!يالسريباسمهاخبارهارعالالهمن

.34-35صص،القديمةمصر!ؤالسحر،ولس،بدج)146(

البحر(السلام)عليهموسىعبورحولال!رلمالقراناوردهمانذ!رانبنايجدروهنا

السحبصالسحمناللهبسص:معهومنفرعونفغرقعليهحانماإلىعادثملهانفلقانبعد

.05(آيةالبقرة)سورة!ئَنظُسُونَوَأَنتُضفِثىعَؤنَءَالَوَأَغْيَقْنَآفَأَثخخآلحًرَبِكُمُلَرقَنَاإذوَ)

261.ص،....المصريةالحضارةتاريخواصولها+المصريةالديانة،سليم،حسن)147(

,Pinchأْ،4.".16 ,G Op. c-

96.".،6(991(148,Homung, .E Conceptions of god in ancient Egypt,(Cornell)
.1كهص،السابقالمصدر،وآخرون،جورجبوزنر،ينطر:و!ذلك-

البحث.من)71(صينظر)914(

البحث.من)99(صينطر()013
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الثالثالفصل

ثمفخاريةاوانيعلىالملكإعداءأسماءي!تبونالقدماءالمصريونو!ان

الاشخاصبانمنهماعتقاداًتحطيمهاإلىيعمدونثمسحرية!لماتعليهايتلون

لعنةعليها!تبتآنيةعلىعثروقد،يهل!ونسوفعليهااسماؤهم!تبتالذي

وعداووهماقويائهم!وشأهل!لواقريائهاعوانهو!ل)اميركوشفيهاجاء

عنيتحدئونأوويقاتلونويتآمرونيثورونالذينوالشر!اءوالخلفاءالسريعون

وقدواشملاوسعلعنةوهناك"151()مصر(جهاتمنجهةأيفيالمؤمراتأوالقتال

وا،خبيثةف!رةأو،خبيثةغيبةأو،خبيثحديثأو،خبيثةحلمة)حلفيهاجاء

وأ،خبيثامراو،خبيثتدبيراو،خبيثازعاجأو،خبيثقتالاو،خبيثةمؤامرة

ل!فاناللعناتهذهيحملالذيالاناءوبتحطيم"152()(خبيثنومأو،خبيثحلم

اجلهمنتتلىالذيالشخصو!انالسحر،قوةبفعلتفنىسوفالخبيثةالأشياء

ايضاً.السحرقوةبفعلالحمايةينال

للتمثالأوللصورةالخلاقةالقوةهوالقديمالمصريالسحرفيالثانيوالمبدأ

)153(اصلهروحمنجزءاًمعهينقلتمثالأيعملأوصورةأيرسمانيعنيوالذي

الجزءعلىتتلىالحقيقةفيهيوالتماثيلالصورعلىتتلىالتيالسحريةوالرقى

الذيالالهروحيحتويالمعبد!ؤالالهفتمثال،التمثالأوالصورةفيحلالذيالروحي

154(ْ)مأوىدونالالهروحجعليعنيالتمثالذلكوتحطيم،يمثله

.184-183صص،السابقالمصدر،مرجريت،مري()151

.184ص،نغسهالمصدر)152(

.144ص،السابقالمصدر،خرونوآ،جورج،بوزنر)153(

،حمودالقهعبدفاطمةترجمة،الفراعنةعندوالسحرة،السحر!ونج،ايفان-

.127ص،9991(،)القاهرة

(154.89.Pinch, ,G Op. cit,)p
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يمةالقدالمصريةالآلهةحياةمظاهر

الملكعهدفيحدثتقصةعنهاتخبرناالتيتلكالسحريةالتماثيلواشهر

تذ!روالتىِ،الثالثةالاسرةملوكاحد،م(ق.2648م-ق.)2667رع(و,)نب-

قصالذي(Abaner))ابانير(واسمهحاشيتهافراداحديومذاتزارالملكهذاان

والتي،المل!يالحرساعضاءاحدغرامفيوقعتوالتيزوجتهقصةسيدهعلى

صغيربيتفيموعدأاعطتهمرةوذات،لقاءهتريدحينمالهوصيفتهاترسل!انت

لهافاعد،البيتذلكيجهزانزوجهاتابعياحدوامرت،زوجهااملاكضمنيقع

الليلحلولما،محبوبهابرفقةاليومطوالهنا&وظلتالسيدةذهبتثمشيء!ل

ا!لنزلجهزالذيالمشرفول!ن،هناكالوصيفةفحممتهالنهرإلىصاحبهانزل

منطلبول!نه،ب!لمةسيدءيت!لملماخبرهولما،جرىبمايخبرسيدهانصمم

منالسيدفاخرج،الثمينةوالمعادنالابنوسمنالمصنوعصندوقهاحضارتابعه

الحلماتبعضعليهتلىثملتمساحنموذجاًمنهصنعالشمعمن!ميةالصندوق

تابعهإلىناولهثم،به(امسك،مياهيجؤليستحمالرجليأتي)عندمافقالالسحرية

التابعفاخذ،(خلفهالتمساحالقي،بالمياهليستحمالرجليأتي)عندمالهوقال

ومضى.التمساح

،اخرىمرةالمنزللهايجهزبانزوجهاتابع)ابانير(زوجةامرتذلكوبعد

صاحبهانزلوبعدهاالمساءحتىيوماًاخرمعهوقضت،محبوبهامعفجاءت،ففعل

إلىالحالفيفتحولالماءفيالشمعيبالتمساحوالقىخلفهالتابعفنزل،الماءإلى

خرجايامسبعةوبعدالاعماقإلىوسحبهالرجلعلىوانقضعملاقحيتمساح

إلىوصلاوعندمامدهشاًامراًيريهانالملكمنوطلب،نزهةفيالملكمع)ابانير(

الماءمنالتمساحخرجعندها،هنا(الرجل)هاتقائلاًالتمساح)ابانير(نادى،الماء

انحنى)ابانير(ول!نالملكوالمخيفةالمروعةالتمساحصورةفاذهلت،الرجلومعه

بتفاصيلالملك)ابانير(اخبروهنا.شمعيتمساحإلىفتحولبيدهفتناولهالتمساحعلى
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الثالثالفصل

علىالقبضوالقي،ثانيةًالماءفيبهفغاصواذصبالرجلخذللتمساحوقال،القصة

)155(ْالملكبامرواحرقتالخائنةالزوجة

ثمومنوالبشرالآلهةتماثيليصنعونالقدماءالمصريون!انذلكعنوفضلاً

الاعمالبابطالتقومسوفبانهااعتقاداًخصومهمبيوتفيسراًوضعهاإلىيعمدون

فيوتعلقتمائمش!لعلىتعملالتماثيلصارتالمتأخرالعصروفي)156(لهمالمضادة

لهاعملتالتيالآلهةاشهرومنالشريرةالارواحلطردالبيوتفيتوضعأو،الرقاب

)157(بسوالالهحورسوالالهشووالالهايزش!الآلهةهيالتماثيلهذهمثل

تماثيلهي،سحريةرقىعليهاتتلىالتيالتماثيلآخرمننوعوهناك

يديهاتتقاطعملفوفةمومياءهيأةعلىتعمل!انتوالتي،(lsa)(Ushabti))اوشابتي(

فيتستخدمادواتبيايديهاتمسكوهيالتماثيلتظهرمنهابعضوجؤ،الصدرعلى

علىيتدلى!ثيفشعرالتماثيلهذهرؤوسويغطيوالمعولالفاسمثلالزراعة

لتقومالقبرفيوتوضع"915()!تابيةنصوصالتماثيلبعضويحملال!تفين

يقومانا!لتوفىمنيطلبانيمنوالتيالاخرالعالمفيالضروريةبالاعمال

)016(
الوقائلا)اوشابتي(تمثالالمتوفىفيهيخاطب!تابينصجؤوردفقد.

.9708-78-صص،القديمةمصرفيالسحر،ولس،بدج)155(

804.ص،لسابقاالمصدر،ادولف،ارمان)156(

Pinch,,.G.98.:ينظروحذلك413.ص،نفسهالمصدر)157( Op.cit,p

لنداءالاستجابةهيالتماثيلهذهمهمةلان)المجيب(تعنيقديمةمصرية!لمة:اوشابتي)158(

ذلك:حولينظرالاخر.العالمفيبهاي!لفالتيبالاعمالعنهنيابةللقيامسيدها

6.44ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم-

.173ص،السابقالمصدر،ايفان،!ونج-

,Pinch.79."،"هْ-تينظرو!ذلك316ص،السابقالمصدر،ايفان،!ونج,915( ,.G Op. c

64.ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،;016(

334.Rimer,.K "Magic in the after Life" in OEAE Vol,2 p-
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القديملأالمصريلأالآلهةحياةمظاهر

فاقبل،انسانأييؤديهاالتيالاخرالعالماعمالمنعملأياؤديبانعليًحى

القنواتوملئ،الارضبذرمثل،هناكماصعوبةعلىقادزفانت،عنيبدلاًالححم

تأحيد،ب!لهنا)اناالتمثالفيجيب،(الغربإلىالشرقمنالرمالوجلب،بالمياه

واحدتمثالمنا!ثرعلىالمقابراحتوتوقد.)161(به(تأمرنيما!لافعلىوسوف

9127م-ق.4912)الأولسيتيمقبرةفياوشابتيتمثالسبعمائةإلىوصلتحتى

المثاليالعددغيران)162(ْامونعنختوتمقبرةفيعشرواربعةواربعمائة،ق.م(

اياممنيومل!لتمثالبواقعتمثالاًوستونوخمسةثلاثمائةهو)اوشابتي(لتماثيل

هذهعلىيرسمونو!انوالهم.المراقبةالتماثيلمنعدداضافةويمن،السنة

سوفالتيالشاقةالاعمالأداءفيلتستخدمهاوسلاللمجارفأش!الالتماثيل

(.)163بهات!لف

المختلفةالاعمالانجازإلىيهدف!انالتماثيلهذهإعداد!ثرةانويرجح

فيمساعدتهعلىيقتصرلاللمتوفىبالنسبةوالسحر،بالمتوفىتتاطالتيالمتعددة

ويجنبه،منعمهَاخرويةبحياةالفوزضمانالىيجاوزهول!ن،الاعمالبعضتأدية

طرلقعنوذلك،الشريرةال!ائناتمنلهايتعرضقدالتيوالمخاطرالعقبات

السحريةوالتاباتالنقوشطريقعنهلمجذلك،ا(الم!المتوفىبهايزودالتيالتمائم

82.ص،القديمةمصرفيالسحر،ولس،بدج(161)

228.ص،...الملوكوادي،ايريك،هورنونج-

.173ص،السابقالمصدر،ايفان،!ونج-

.83ص،نفسهالمصدر()162

.65ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر-

Carter,,.H,59,7291".يهم The Tomb of Tutankhamen, (London-

228.ص،...الملوكوادي،ايريك،هورنوج)163(

147.".،2(002(164,Dauid,,.R Religion and Magic in ancient Egypt,(London)
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الثالثالفصل

ويحصلىالآلهةعلىيؤثراقبوساطتهاالميتيتم!نوالتيالمقابر،جدرانعلىالمدونة

)165(له.تأييدهمعلى

الماءالاخرالعالمفيرحلتهفيرعللالهالاقوىالسلاحالسحريةالقوةوتمثل

الثعبانضدايزش!الالهةوبخاصة،الآلهةقبلمنيمارسالذيالسحريلعبإذالليل

!ليحملالهاًعشرثلاثةتسخرفهي،بهالهزيمةالحاقىالا!برجؤالدورفيسابو

)166(ْتقيدهويتمفيسبابيالامساكيتمالسحريةالقوةوبفعل،مح!مةشب!ةمنهم

الطببينالتداخلوبسببالبشر،علىالآلهةتقديرمنهوالمرضانوبما

المرضىلعلاجطرقعدةيمتلكالساحر!انفقد)167("القديمةمصرفيوالسحر

الطرق:هذهومن

يأمرثم،ماالهلشخصيةالساحربتقمصويتلخص:التقمص:الأولىالطريقة

اعضاءمنعضو!ليتقمصأو.الإلهقوةبفعلفتخرجبالخروجالشريرةالروح

لشرير.اثرايإليهيمتدلاحتىماالهالإنسان

بمصيرالمريضمصيربربطالساحربقيامولتلخص:التهديد:الثانيةالطريقة

هذايشفلم)إذاالسحريةالنصوصاحدفيوردوقد،الحونبمصيرأوالآلهةاحد

)168(ْذلك(بعدالشمستشرقولن،الارضفوقالسماءتقعفسوف،المريض

وتلاوة،المريضالشخصقربحيوانبوضعوشلخص:النقل:الثالثةالطريقة

)916(ْالحيوانجسموتدخلالشريرةالروحتخرجليالتعاويذبعض

.126ص،لسابقالمصدرا،لدخا،الحميري(651)

.143ص،..الملو&.وادي،ايريك،هورنوج)166(

.326(167.Ritner, .K "Magic in Medicine" inOEAE Vol,2)p
.144ص،السابقالمصدر،وآخرون،جور!بوزنر،-

3314،".(995Ibi)

)916(أول."332.331-9،4
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القديملأالمصريلأالآلهلأحياةمظاهر

والأخلاقيالقديمةالمصرلِةالألهة:سابعاً

القدمجؤالموغلةوالعلاقة،والاخلاقالدينبينالقوىالتشابكمنالرغمعلى

عنعبارةفالدين،ومتمايزان،مختلفانمفهومانالمبدأحيثمنفانهما،بينهما

شموليةبرؤيةوتزودهالمقدساتعالمتجاهالإنسانسلوكتنظموممارساتمعتقدات

تنظموممارساتقواعدفانهاالاخلاقاما،لمالعاهذافيالإنسانوموضعلدور

يش!لونالتيالجماعةاتجاهاى،بعضهمتجاهوسلو!همالتههمتجاهالافرادسلوك

بينالتنافسعنالناجمةالمشا!للحلخاصبش!لتنشأوالاخلاق،اعضاءها

17(.)ْالمشقر!ةالحياةتوجدهاالتيالنزاعاتتسويةعلىفتعملوالمجموعاتالافراد

الالهة،مقرراتمن!انتالاخلاقيةالقيمانالقدماءالمصريينرأيوفي

هيبلالخيرتجلبالتيهيفالالهة،()171البشربنيعليهفطرماتماماًوتطابق

الثعبانمثلالذيالشيطاناختصاصمنهوالشروجانبخير،محض

)ابوفيس()172(.

للالهيعطون!ثيرةحالاتفيالمصرييننجدفانناذلكمنالرغموعلى

)رع(،الالهشخصيةقيواضحاًنجدهماوهذاوالشر،الخإرتحملمزدوجةشخصية

علىالانتقامفيهايغلبحالةجؤنجدهخيرول!ننامحضانهعلىفعالهتدلالذي

نعرفهالذي)سيت(1l'1aعلىينطبقالحالو!ذلكالبشر)173(.بتدميريامرالرحمة

الديني،الدافعومنشأالدينماهيةفيبحث-الإنساندين،فراس،السواح;017(

71.م(ص2002،)دمشق

.601ص،السابقالمصدر،سولافيارو،تشرني)171(

,Morenz."،أ.011 .S , Op. ci-

.602ص،لسابقالمصدرا،رندل،ركء()172

.81ص،لسابقارلمصدا،لدخا،الحميري-

04.93-(173.Quirke,,.S The cult of Ra- sun- worship...,pp)
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الثالثالفصل

خلالالشمسالهمربعنبالدفاعيقومالحسدبدافعوزيرس()1لاخيهقاتلاً

)174(فيس()ابوالثعبانبمهاجمةفيقومالليليةرحلته

بالبشر،الآلهةتشبهمنجاءتالآل!ثةلبعضالمزدوجةالشخصيةانويرجح

قطباهاخلاقينظامصارالوقتذاكومنذ،الارضعلىيعيشون!انواحينماوذلك

القوتين،هاتينبينالصراعهوالحياةوديمومةشر.خيروالثانيةالأولىقوتان

والين.الظلامعلىالنورانتصاروهومستمر،يوميانتصارهوالشمسالهفانتصار

منيعتمدانالإنسانوهيالأولىبر!يزتهوالاخلاقالآلهةوهيالأولىبر!يزته

الخطةمعوبالانسجامالنظريالمجالففيالاخر،علىاحدهماالنظريةالناحية

اللامساواةاما،متساوينالبشرخلقتمإذ،للجميعمتاحةالفرصةت!ونالالهة

يهدفالاخلاقيوالتتظير)175("الخالقلارادةالإنسانلانتهاكنتيجةفهيالاجتماعية

ايضاً.الاجتماعيةالمساواةإلى

ذإآنفاًذ!رماإلىيشيربوضوحماالقديمةالمصريةالنصوصاحدفيونقرأ

القدتمييزدونجميعاًللناسالرئيسةال!ونعناصرخلفالخالقالالهانورد

اولوهذا،حياتهاباناخيهمثلانسان!لمنهايتتفسليالاربعالرياحخلقت

الفني،مثلفيهاللفقيرحقي!ونل!يالعظيمةالفيضانمياهخلقتلقد،الافعال

الشر،بفعليأمرولمالناسمنضكيرهمثلانسانكلخلقتلقد،الافعالثانيوهذا

محبةبقلوبالبشرخلقتلقد،الافعالثالثوهذا،ذلكانتهحواالبشرغيران

)!!!((الافعالرابعوهذا،للالهةالمقدسةالقرابينتقدمل!ي،للحياة

602.ص،بقلساالمصدرا،رندل،رك!لا)174(

.97ص،بقلساارلمصدا،فراس،السواح;175(

99.89-.Shorter,,.A Op. ci،" pp-

112."،".Morenz, ,.S Op. ci-

.127ص،بقلساالمصدرا،خرونوآ،هنري،ن!فورتفرا(761)
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القديمةالمصريلأالآلهةحياةمظاهر

السماءخلقلقد،يرعاهممنفهو،الالهرعية)الناس:نقرأاخرنصوفي

فييشرق،لهصورةوهم،جميعألهمالهواءخلق،الشيطانوهزم،يريدونحما

يأ!لون،طعاماًوالسمكوالطيروالحيوانالنباتلهموخلق،يريدونحماالسماء

مابهيطردونسلاحاًالسحرلهموجعل،للضعيفعوناًلي!ونواملوكألهمونصب

)177(ْ(يضايقهم

ثلاثةعلىرئيسبش!لتعتمدالقديمةالمصريةالديانةفيالاخلاقدراسةان

هي::رئيسةمصادر

ماعت.الآلهةشخصيةأ.

المصرية.والتعاليمالحىب.

الموتى.اعترافاتج.

:(أاMaat)ماعتالاتهة:أ

مفهومجسدتوقدالمخلوقاتلجميعالأساسيةللقوانينتجسيداًتعدوالتي

قوةمصدرلانهابغيرماعتمستحيلةالمصريينعندوالحياة)178("العاموالنظامالحق

(ْ)917سواءحدعلىوالبشرالآلهة

تفسيراتاسمهافسروقد،تماماًماعتاسممعنىيطابقمرادفيوجدولا

وأالاستقامةأوالاستواءمعنىيفيدالاسمانيقولالتفسيراتهذهاول،عديدة

807,(177.Wilson, .J!،،، gyption myths, Tales and Mortuary Texts" in ANET,PP)
89.ص،لسابقالمصدرا،خرونوآ،ب،تريجر-

.95ص،0002(،)القاهرة،القديمةمصرفيالدين،اب!ار،السقاف1()78

ز!يةترجمة،الاجتماعيةالعدالةوفحرةالفرعونيةمصرماعت!،يان،اسمان)917(

.12ص5991(،;)القاهر،شريفوعليةزادةطبو
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الفالثالفصل

الاسمانيقولوالثاني)018(.العدالةأوالحقأوالفضيلةأوالقويمالخلقأوالتساوي

والاجتماعيالطبيعيانواعهب!لالقانوقتطبيقبمعنى،الانضباطمعنىيفيد

يعنيوالذي)ماع(الفعلجذرإلىيرجعالاسمانيقولوالثالث.181()والديني

الحقيعنيالاسمانْوالمرجح)182(الموجهأوالقائدالاسممعنىي!ونوبهذا،)يوجه(

والالهالملكمبتغىوهيالعامالنطامعلىتحافظالتيهيماعتلانوذلكالددالةأو

محا!مته.فيالمتوفىفوزضمانوهي

علىتتفقلمال!تابيةالنصوصول!ن،وثيقاًارتباطاًرعبالالهماعتترتيط

روحيةصلةذاتتجعلهاواخرى،)183(ابنتهانهاتذ!رفمرةرعبالالهصلتها

،رع)ياالاتيالنصيؤيدهماوهذا،عليهايعيشالوقتوبذاتخالقهافهوت!املية

انتيارع،ماعتتحبالذيانتيارع،ماعتفيتعيشالذيانترعيا،ماعتربيا

وانت،فيهاتعيشفانت،بماعتوجئتكاليكحضرتلقد،ماعتمعتتحدالذي

بها،بالصحةوتتمعَ،خلالهامنوتتجمل،بهاقويوانت،عليهاوتتغذى،بهالَبمهج

و!ذلك)184(.تراها(حينقلبكويسعد،ارضاًاعدائكتطرحانها،بهاوتتزين

ضع،عليهماعتوعرضت،ماعتخلقالذي)يارعرعالالهإلىموجهنصفينقرأ

وانت،عليهاتعيشانكاعرف،انتحيثالاعاليالىاقودهالعلي،قلبيفيماعت

()185خلقتها(الذي

.912ص،السابقالمصدر،خرونوآ،هنري،فران!فورت)018(

.011ص،صورةفيفحرة،ايريك،هورنونج)181(

.14ص،السابقالمصدر،يان،اسمان-

.11ص،نفسهالمصدر)182(

15.1ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،()183

.12ص،السابقالمصدر،يان،سمانا-

.501ص،صورةفيفحرة،ايريك،هورنونج)184(

701.ص،صورةفيف!رة،ايرلك،هورنونج)185(

.84ص،9891(،)القاهرة،القديمةمصرفيالعلياالمثلتطور،عليمحمد،اللهسعد-
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القديملأالمصريلأالآلهةحياةمظامر

ماعتان،معكلتحونماعتجاعتالقدلماعتوصفاًنقرأآخرنصوفي

المنعشةوالنسمة..جسدكرداءانها...بهامزوداَتحونحتىمساحنكحل!حاضرة

(.)186(المخلوقاتل!لبل،وحدهاللالهةلاضرورةانها،وشرابكطعامكانها..لانفك.

لتتحقققامتالتيالدولةوجودعلهفانهاللالهةضرورةماعت!انتومثلما

ماوهذا)187("للس!نىقابلالعالميصبحل!يلَتحققانيجبفماعت،ماعت

اليهاتعودالتيالنصوصاحدفيم(ق.1458ق.م-)1473حتشبسوتالمل!ةا!دته

خبزيانها،منهايعيشانهاعرفلاني،الالهيحبهاالتيماعتمجدتالقدوردإذ

188()(الالهمعواحداَجسداًلانيرحيقهااشربواني

والادابالاخلاققواعدتناولتوالتي:القديمةالمصريةوالتعاليمالحى:ب

أوالاخريناسرتهأوأوح!امهالتههمعحانتسواءالإنسانعلاقاتجوانب!لجؤ

بعامه.

المصريةوالتعاليمالحىنصوصالتههاشارتمعالإنسانعلاقةجانبففي

فيواضحبشحلجاءماوهذا،عصيانهاوعدمالالهةطاعةوجوبالىالقديمة

الطاعة،هوالالهيريدهما)اننصوصهااحدفيجاء)918("والتيحتب()بتاحتعاليم

أويطيعصاحبهيجعلالذيهوالقلباقحقأ،الالهإلىبغيضفهوالعصياناما

)091((يطاعيطيعمنان،قلبههيالحقةالصحيحةالمرءحياةلان،يعصي

501.ص،صورةفيفحرة،ايريك،هورنونج)186(

95.ص،السابقالمصدراب!ار،السقاف:!ذلكوينظر.ا18ص،السابقالمصدر،ياناسمان)187(

.123ص،نفسهالمصدر(881)

نقشعليهسقارهجؤقبرعنحشفولقد.الثالثةالاسرةفيوزيرأيعمل!انحتب:بتاح)918(

.176ص،2ج،القديمالمصريالادب،سليم،حسن:ينظرحتب.بتاحاسميحمل

)091(?JL،8991(،،)القاهرةالقدماء،المصريينعندوالنصائحوالامثالالححم،محرم

لمهـ.ص
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الثالثالفصل

الإنسانقيامبوجوبوالتعاليمالحىنصوصشفعتهاالطاعةوهذه

هذهومن،للانسانخيروصلاحفيهالان،للالهةالتعبديةالاعمالمنبمجموعة

بصيفةماجاءوهذا،القرابينوتقديمالعباديةالشعائرواقامة،المعابدبناءالاعمال

اثارأ)اقماحدهافيجاءإذ")191(رع()مرىِحما-الملكإلىالموجههالتعاليمفيالامر

وذلك،روحهصلاحفيهمايعملانالمرءوعلى،باثيهاذ!رتحييلانهاللالهخالده

المقدسة،الاسرارعنوال!شف،المعبدوزيارةشهر،!لالدينيةالشعائرباقامة

وقدم،القرابينموائداملأ،الممبدفيالخبزوا!ل،الاقداسقدسفيوالدخول

الخيرلمنالخيرحلذلكقيفان،الدائمةالقرابينعددوضاعفال!ثير،الخبز

وان،يومأوان،ذلكعلىالقوةتمتلكدمتماونمهااثاركشأنمناعل،بهيقوم

نفمأتحققواحدةساعةورب،الخلودالىيؤديقدجديد(عملأي)منيوماَ

)291(ْ(اجلهمنيعملبمنيعلمالالهاق،للمستقبل

للالهةمرضيةباعماليقوممنانوالتعاليمالحىهذهفينجدو!ذلك

الموجههالتعاليماحدفينقرأإذ،الحسنالدنيويلعملهنظيراًجزاءاًاخروياًيلاقي

بالمثل،يجازيكحتىللالهحسنأشيئأ)افعلنصهماايضا!ارع()مريالملكإلى

هذهفينجدو!ذلك)391("(اسمكبهيخلدوبنقض،المائدةبهتمتلئبقريان

والصخبال!لام!ثرةعنالنهينجدحيثالآلهةمعالتعاملبآداببياناًالنصوص

ماوهذاالآلهةمنوالطلبالدعاءفيالخشوععلىالحثو!ذلك،الالهحضرةجؤ

فالصمتالحلاممنالات!ثرفيهاجاءالمَي)491(")آني(تعاليمفيواضحاًنجده

ح!مه.مدةتحددولمالفوضىعصرفيحىاهناسياملوكاحدوهو!ارع:مري)191(

ا.و0ص،القديمالمصريالادب،سليم،حسنينظر:

72.73-صص،السابقالمصدر،محرم،!مال)291(

.81ص،نفسهالمصدر(391)

الثامنةالاسرةملو&احد(تاريرع!ا)نفرالملكبيتإلىنفسهالح!يمهذانسب:آني)491(

عاشالتيالزمنيةالمدةعلىالمصادرتتفقلمهذامنالرغمعلى،ح!مهمدةتحددولم

يحظىقديم!ل!ان)ذ،الاصالة!سبفيالرضكلبةقبيلمنادعائهيفسروربما،فيها

.921ص/القديمالمصريالادب،سليم،حسنينظر:.والتقديسبالاحترام
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القديملأالمصريلأالآلهةحياةمظاهر

ذاربكودودبقلبرفادع،الصخبيدنسهالالهبيت..هثرثارألاتحنولذلك،خيرلك

ربك،اعرف،تقربماويقبل،تقولماويسمع،تطلبمافيحقق،الخفيةال!لمات

)591(ْ(حقوقهعنتبتعدولا،لهقريانكوقدم،اسمهواحترم

التيالصورهإلىالنظردونالالهةبعبادةامراًالنصوصهذهفينجدوحذلك

اخرويةحياةللانسانتضمنالعبادةلان،تتخذهالذيالش!لأوعليهات!ون

وعظمهالاله)اعبدنصهمارع!امريالملكإلىالموجههالتعاليمفيوردإذ،منعمة

بأي)يحلالماءمثللانه،المعادنأو،الاحجارمنش!لتصورةلنفسهاتخذلوحتى

قامعادلحرجلمحانكوهيء)قبرك(الغربجؤالذيبيتكجمل...م!ان(

)691((القلوباليهترتاحصالحبعمل

الحسنالسلوكعلىتحثالالههانوالمعاليمالحىنصوصلناوتذ!ر

السلوكاصحابقبلمنتقدمالتيالقرابينمناليهااحبوهيالقويمةوالاخلاق

الاله)انرع!امريالملكإلىالموجههالتعاليمنصوصاحدفيجاءفقدالسيء

)791(ْ(الظالمالرجليقدمهثورمنقلبهإلىاحبوهي،الصالحالرجلفضيلةليتقبل

التصبر،وعدمالتواضععلىواضحاًحثاًالنصوصهذهفينجدو!ذلك

إلىايضاًالنصوصوتشيرهذه،زوالإلىيؤولالإنسانعندما!لانإلىوتتبه

علىوتؤ!د،اعمالهجزاءبهالالههتتزلهماردعلىمقدرتهوعدمالإنسانعجز

حتب()بتاحنصوصاحدفيواضحاًنجدهماوهذا،الالههتقدرهبماوالرضاالقناعة

الأرضفيفيمشياقبلتقدالحياةانيقولمنالناسمن)هناكفيهجاءالذي

سطوتي،هاهييقولمنالناسمنوهناكالخبز،منبالحرمانفيجازىبتحبر،

.09ص،لسابقاالمصدر،محرم،!مال(591)

08.ص،بقلسااالمصدر،محرم،!مال(691)

.81ص،نفسهلمصدرا()791

176

http://al-maktabeh.com



الثالثالفص

يتشدقهووبينما،بالباطللهيخطرما!لعلىيستوليانيستطيعانهاليهويخيل

اجلمنيتحايلمنوهناك،نفعاًلنفسهولا،دفعألهايملكفلاالنازلةبهتتزلبذلك

فيالامنلنفسهوليهيء،تغنيهثروةعلىبذلكليحصل،لهليسماعلىالحصول

هيأةشيءمنفما،الالهبيدلانهلنفسهاحداَيهيأهلاالمستقبلولحن،مستقبله

قانعأ،وطمأنينهآمانفياذنفعش،الالهبهامرمايقعوانما،وقعقدلنفسهالمرء

(ْ)891لاتعلمها(اماكنمنيأتيكفرزقك،بمستقبلكواثقاً،بحاضرك

والتعاليمالحىنصوصاشارتفقدح!امهمعالإنسانعلاقةجانبوفي

لانالحا!ممعتعاملهفيالاخلاقبقواعدالإنسانالتزاموجوبإلىالقديمةالمصرية

حىفيجاءماوهذاشز.فيهلانالعصيانمنوتحذروالرزقللحياةدوامذلكفي

الملحية،الادارةشؤونفيعليكالشرفامام،رئيسكامام)انحنوردإذحتببتاح

منعصيانفان،تعصهولا،جاريأومرتبكرزقكوششمر،مفتوحاَبيتكيضلحتى

وجوبعلىالنصوصهذهتؤ!دو!ذلك)991("مستطير(وشرحماقةالسلطةبيده

لانمقاطعتهوعدم،الثرثرةوعدملل!لامالمناسبالوقتواختيار،الحا!ماحترام

حتببتاححىمنخوذواثالاتيالنصيؤ!دهماوهذا،!ثيرةالحا!مهموم

خيزالس!وتانفثقسيدكمجلسفيوجلستشأنذارجلاَ!نت)اذاايضاً

تقولهانتريدمالديك!انإذاالاتتصلمولا،ال!لامفيالثرثرةمنلكواجدى

اخر...اذاعملأيمناصعبالحلاملانحاذقأتحونانيجبوحينذاكحقاَ

)002(ْ(بالهموممثقلأقلباَتغضبولايعوقهبماتثرهفلاعملفيالاميرمنهم!اَحان

03.31-صص،نفسهالمصدر)891(

04.ص،السابقالمصدر،محرم،!مال()991

018.ص،القديمالمصريالادب،سليم،حسن-

9.3-38صص،السابقالمصدر،محرم،!مال()002

.014-0,الضمير،فجر،هنريجيمس،برستد-
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القديمةالصريةالآلهلأحياةمظاهر

الحا!ماهتماموجوبعلىوالتعاليمالحىنصوصتؤ!داخرجانبومن

الانتصارعلىتؤ!دو!ذلكورحمةوبعطفحسنبش!لمعهموالتعاملبرعيته

احدفيوردفقدللحا!محتببتاحوصيةفيتأ!يدهجاءماوهذا،للمظلوم

قواعدبهتقضيبماشؤونهمفيمتصرفقويمعلىزعيماً!نت)إذايأتيمانصوصه

واذا،ال!لاميفيدلاعندماالايامقابلجؤيأتيماإلىناظراً،والانظمةالقوانين

تجعلهولا،مظلومش!وىإلىتصغيعندمامتأنياًعطوفاًف!نحا!مأ!نت

ولظلمة،قاضياًولحاجتهرقيقاًحنبل،نفسهبدخيلةاليكيفضيانفييتردد

2(!)أْورافعاً(مزيلاً

إلىوالتعاليمالححغنصوصوصلتفقدباسرتهالفردعلاقةجانبفياما

علىالنصوصهذها!دتإذمتماسكلمجتمعالتنظيرفيالابداعمنعاليةدرجات

الذيحتببتاحنصوصاحدفيواضحاًنجدهماوهذا،الودعلىالقائمةالاسرةبناء

بينوخذها،زوجتكواحبب،بيتاًلكفاتخذعاقلأرجلاً!نت)إذافيهجاء

مثلمثلهالان،حياتكطولقلبهاوافرح.جسدهاوا!سي،جوفهااشبع،ذراعيك

ا!ثرمعهايفلحاللينلانفظاًت!نلا،صاحبهعلىالوفيربالخيريعودالذيالحقل

واجلبه،عيناهاوتتظررغبتهانحوهتتجهماوالى،فيهترغبماإلىانتبه،القوةمن

مهذبةامرأةاتخذت)إذانقرأاخرنصوفي)202((منزلكفيتستبقيهاوبهذالها

منهتأحلمااعطهابلتطرهاولابهافترفق،بلدتهاأهلويعرفهابالمرحقلبهايفيض

)302((الطعاممنجسمهايصتنزحتى

35.ص،لسابقاالمصدر،محرم،ل!ما)102(

.37ص،لسابقالمصدرا،محرم،حمال)202(

.181ص،القديمالمصريالادب،سليم،حسن-

.42ص،السابقالمصدر،محرم،!مال)302(
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يتزوجمنبانتأ!يدهويعللالمب!رالزواجعلى)اني(الح!يمويؤ!د

اعالتهمنابناءهيتم!نالوقتوبذات،قوتهفيوهوابناءهترييةمنيتم!نمب!راً

ماوهذاالسعادةدواعيمنالخلف!ثرةانإلىويشير،رجالاصاروالانهم!برهفي

علىتقومابناًتعطيكحتىصغيروانتزوجةلنفسك)اتخذ:الآتيالنصا!ده

منالسعيدان،رجلاَواصبحاشتدوقدتراهحتىوتعيش،شبابكجؤوانتترييته

الح!يميؤ!دو!ذلك)402(1(ابناءهاجلمنيوقرونهفالحل،وعيالهناسه!ثرة

الاختلافوعدم،رعايتهاووجوبعليهاالتعاليوعدمبالزوجةالاهتمامعلى)اني(

،المنزلفيزوجتكعلىرئيسأنفسكمنتجعلالانصوصهاحدفيجاءوقد،معها

علىوتعرف،صمتفياعمالهالاحظبل،عملهافيمتفانية!انتإذاوبخاصة

ا!دتو!ذلك)502((البيتفيخلاف!لتتجنبوبذلك،وساعدها،مشا!لها

اتباعمنهوالمطيعفالابن،صالحةترييةالابنترييةعلىوالتعاليمالحىنصوص

وجوبعلىتؤ!دنصوصوردتوقداوزيرسبابيهباراً!انالذيحورسالاله

،حورسحاتباعهوويطيعيسمعالذيالابن)اناحدهافيوردإذ،لابيهالابنطاعة

يرددوهووالتقديرالشرفمراتباعلىإلىويصلالشيخوخةسنيبلغسوف

الىاب!لينقلهاوممجددةخالدةتضلحتىوتعاليمهوالدهنصائحوبناتهع!ىيابناءه

ولستمحياتي،الابنطاعةاجمل)ماوردو!ذلك)2ْ6(1جيل(بعدجيلاَابناءه

شيءالمطيعفطاعة،نبيلهوما!ايطيعالذيذلككلامهفيعبقريانه،مطيعاً

جاءماوهذا،الالههبةهوالبارالابنانعلىالنصوصهذهوتؤ!د')702(نبيلى(

.98ص،نفسهالمصدر(;402

.131صالضمير،فجر،هنريجيمس،برستد-

.49صر،السابقالمصدر،محرم،!مال;502(

46.هـ5صص،نفسهالمصدر)602(

.44ص،نفسهالمصدر;702(
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مماا!ثريعملفهو،الالهمنهبةهوالنجيبالابنان)حقأالاتيالنصفيتأحيده

802()(اعماله!لفيقلبهويضعالخير،ويفعل،بهيؤمر

تعاليمفيوردإذالوالدينبرعلىوالتعاليمالحىنصوصا!دتو!ذلك

هذاتغفلانواياك،قبريهماالىاتقلااللذينوامكلابيكالماء)قدمنصهمالأاني(

الامرعايةعلىتأ!يداًنجداخرنصٍوفي)902("(بالمثلابنكلكيعملحتى،الواجب

ش!واها،يسمعالالهلاندعائهامنالنصويحذر،والولادةالحملفضللهاالتي

اشتدادبعدحتىبهوانشغالها،وليدهاترييةفيالاممعاناةذ!رفيالنصوشمتمر

التيامكتذ!ر،وبيتاًزوجةلكواتخذت!برت)اذاالنصفيجاءوقد،عوده

فيسمعالالهالىا!فهاوترفعتلومكتدعهالا،الوجوهجميعمنانشأتكثمولدتك

شهوركانتهتانوبعدثقيلأ،عبئأالقلبتحتطويلأحملتكقدفهي،ش!واها

نادونوانشأتكربتكوهحذا،سنواتثلاثطوالفمكفيثديمهاكان،وولدتك

بقيتال!تابةجؤدروسأتأخذل!يالمدرسةدخلتانوبعد،قذارتكمنتشمئز

)021(ْبيتها(منوالجعةبالخبزيوم!لفيترعاك

علىوالتعاليمالحىنصوصفتؤ!دبالآخرينالإنسانعلاقةجانبوفي

تعاليمفيجاءفقدالآلهةتبارحهاالتيالامورمنانهاوتؤ!دعلىالاخلاقم!ارم

الح!يمهذانصوصاحدجؤجاءفقد،والنفاقال!ذبعننهي،)211()امنموبي(

.47ص،لسابقاالمصدر،محرم،!مال)802(

.19ص،نفسهلمصدرا;902(

39.ص،نفسهلمصدرا2(1)0

عنهوذ!رهماوهذا،الاداريةالمناصبمنالعديدشغل،مصريح!يمامنموبي:)211(

عاشالذيالعصرحولخلافوهنا&،)!انخت(هووالدهاسمانلناذ!ر!ما،نفسه

والثانيةوالعشرينالحاديةالاسرتينعصرفيعاشانهحسنسليمالاستاذويرجح،فيه

ذلكً:حولينظر.والعشرين

232.ص،القديمالمصريالادب،سليم،حسن-
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يرههشيءوا!ثر،الالهيمقتهال!ذبفان،والبهتانبالافكتتحدثالانصهما

لا!عنواضحاًنهياًالنصوصهذهفينجدو!ذلك،212()الثفاق(هوالاله

بفمه،يلوحهمناولت!نولا،الحرامالخبزتأ!لالانصهمانقرأإذالسحت

انظر،يفنيكلاذلكفان،الغبنطريقعناتىالذيالخبزمضغإلىاسترحتواذا

تأكيداًفيهانجدو!ذلك،)213((حاجتكيحفيواجعلهأمامكالذيالوعاءالى

امرذلكلانخلقهمفيعاهةلوجودمنهمالانتقاصوعدمالآخريناحتراموجوبعلى

ولا،قزممنتهزاولا،اعمىمنتسخرالاالآتيالنصفيجاءماوهذا،الالهة

ويبنييهدمقدير،وهو،خالقهمفالاله،وجوههمجؤتعبسولا،الاعرجالرجلتحتقر

تتركولم.)214(بالاله(مؤمنوهوالغربإلىانتقلمناسعدما،بامرهالالوفويخلق

ناإلىاصحابهاويذهب،عليهوا!دتالاالحميدةالاخلاقمنجانباًالنصوصهذه

تفسدالاالآتيالنصيؤ!دهماوهذا،الالهةرضايلقىالحسنةبالافعاليقوممن

يلبسلانهبشخصتهتمولا،الحقصاحبتظلمولا،المح!مةقاعةفيرجلأ

الرجلهديةتقبلولا،الباليهالخرقيلبسمنتتركحينفي،ناصعةبيضاءملابس

يشاء،لمنيعطيهاالالهمنعظيمةهبةالعدللان،اجلهمنالضعيفوتظلم،القوي

ولا،لاصحابهاالامتعةسلم،الالهتدبيرتفسدلاحتى،المزيفةالوثائقتستعملولا

215(ْ)هلحت(والا،تغتصبها

اليهاالامروتفويضالآلهةعلىالتو!لوجوبإلىالح!يمهذايذهبواخيراً

النصوفي،الالهةتعرفهمماا!ئرالخيريعرفلاالإنسانلان،لقضائهاوالاطمئناق

.116ص،السابقالمصدر،محرم،!مال)212(

.123ص،نفسهلمصدرا2(31)

.123124-صص،السابقالمصدر،محرم،!مال)214(

.121ص،نفسهالمصدر()215
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القديملأاعصريةالآلهلأحياةمظامر

بهيأتيماتعرفولا،الالهتدابيرتعرفلا)انكالقولهذايؤ!دمانجدالآتي

)216(ْ(الجميععلىتتغلبسوفوبالحلم،الالهيديبينفاجلس،الفد

الموتى:اعترافات:!!

القديمة،مصرفيالاخلاقلدراسةمهمأمصدراًالموتىاعترافاتتش!ل

الدينيةبمعتقداتهمالقدماءالمصريينعندارتبطتالاخلاقيةالقيملانوذلك

مصيريعتمدوالتي،الاخرىالحياةتخصالتيالمعتقداتتلكوبخاصة،وبالتههم

)217(ْاوزيرسالالهاماممحا!متهنتيجةإليهتؤولماعلىفيهاالإنسان

يسيءانشأنهمنما!لبنفييقومالآلهةرضاعلىالمتوفىحصولاجلومن

المصحوبوالسطو)الظلمبتتمثلوالتيالمشينةالافعالهذهويذ!رالاَلهةامامله

وال!ذبالالهاملاكعلىوالتعديانواعهب!لوالغشوالقتلوالسرقةبالعنف

والغضبوالغيبةالسوءوفعلوالتخريبوالغزووالسطووالخداعبذيئةبالفاظوالتلفظ

قولعنوالس!وتالمشا!لواثارةالآخرينوتخويفللنفسوالاساءةواللواطوالزنا

2181(ْبالالحاد(والنطقبالاخرينالاذىوالحاقبسوءالملكوتناولالدجلوفعلالحق

عندالاخلاقلدراسةايضاًمهمامصدراًتعدأخرىمرحلةإلىالمتوفىينتقلثم

منهابعضاًالاتيالنصيوضحوالتيالحميدةالافعالذ!روهي،القدماءالمصريين

والصادي،خبزأالجائعواعطيت،الالهوارضيت،الناسبهيقولمافعلتالقد

)921(-(للموتىوطعامأ،للالهقريانأوقدمت،لباساًوالعريان،ماءاَ

.121ص،نفسهالمصدر2(ا)6

البحث.من)223(صذلكحولينظر)217(

البحث.من)223(ص.السيئةالافعالبهذهقيامهالمتوفىفيهينفيالذيالنصينظر)218(

.313ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)921(
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المصريهَالاَلهةهجتمحبينالمتبادلةالتأنَيرات

الجواردولوالهة

القديملأ.المصريلأالآلهلأمجتمععلىالقديملأالعراتيلأالآلهةتأثيرات:أولأ

الشالم.بلادوآلهلأالمصريلأالآلهلأمجتمحبينالمتبادللأالقأثرِات:ثاثيأ

اللمِبمِلأ.والالهلأالمصريلأالآلهةمجتمعبينالمتبادللأالتأثيرات:ئالفاً

النوبيلأ.والالهةالمصريلأالالهلأمجتمعبينالمتبادللأالقأثيرات:وابعأ

اهغريقية.1والآلهةالمصريةالآلهلأمجتمعبينالمتبادللأالتأثرِات:خامسأ
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الرابعالفصل

الرابحالفصل

المصريةالإلهةمجتمحبينةالمتبادلالتأثكِات

الجواردولوآلهلأ

القديملأ.المصريلأالالهلأمجتمععلىالقديملأالعراتيلأالالهلأتأثيرات-أولاً

و!انالاسيويوالجانبمصربينالحضاريةالصلاتقدمفيللشكمجاللا

والثابت)1(،المياهقليلةرمليةارضٍفيسيناءجزيرةبشبهيمرواليهامصرمنالطريق

الأستاذيذ!راذ،الجرزية)2(الحضارةدورلىإترجعالتأثيراتأوضحأنتاريخياً

الحضارةجؤنلمسهاالتنالتغيراتانفيشكمناليسنصهمازايدالحميدعبد

على!انالمصريالشعبإنعلىتدلناالحديثةالحجريةالعصورأياممنالجرزية

وقد،مختلفةثقافيةميزاتمنهما!تسبقدوانهالآسيويينجيرانهمعوثيقةعلاقة

فيولنظمطيباًاستغلالأبيئتهيستغلأناستطاعانهإذبالازدهارالعهدهذاامتاز

البناءنحومتجهاً!انانهإلاالخللبعضيعترلهأحيانا!انانهولو،ومناطققرى

()3(.الحضاري

)1(

)3(

53.ص،لسابقالمصدرا،لنا،جاردنر

38,an in the first intermediate period" in12لاAEJ(2 Frankfort,,.H" Egypt and)S
84-82PP.

موقعوجرزهالمعدني-الحجريالعصرمنالاخيرالدورفهوالجرزيةالحضارةدورواما

الحضاريةالمنجزاتيميزماواهم،الجيزةمحافظةفيميدوممنالشمالإلىيقعاثاري

وجؤىالواضحالشاموبلادالرافدينواديتأثيرهوالدورهذافيتحققتالتي

الجوانب.

ينظر:الموضوعهذاحولللمزيد

"Kantor,.H ,J "Further Evidence for Early Mesopotamia Relation with Egypt-
ni.241.JNES Vol،11)5291( p

،130.112,,(4491) p-لأn JNES(ا"Kantor,.H ,J"Gerzean or Semainian-

)7(رقمالخريطةينظرو!ذلك158ص،الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد
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الجواردولوالهلأالمصريلأالاَلهةمجتمعبينالتبادللأالتأثيرات

جميعجؤالرافدينوبلادمصربينالمتبادلةالتاثيراتقدممنالرغموعلى

الذيوالتاثير،متاخرة!انتالدينيالجانبفيالتاثيراتانالاالحضاريةالجوانب

ماوهذامصرالىالعراقيةالالهةبعضوصولهوواضحبش!ليلاحظانيم!ن

الملكبينالمتبادلةالرسائلبعضفيورداذ،العمارنةتلنصوصبوضوحعنه!شفت

الالهةوصوليؤ!دما،الثالثامنحوتبالمصريوالملكTushrat*))توشراتاالميتاني

منقطعةاربعينرسلت،)11:نقرأتوشراتاارسلهارسالةففيمصر،الىعشتار

وعشرة،بالذهبومغطىبالحجر،وسطهالمزينعشتار،الالهةوتمثال،الذهب

()4(.لأخيهدية!لهاامراةوثلاثين،تحملمابحلعرياتوعشر،جياد

تمثالانواضحاولبدومصر،الىالمرسلةال!ثدايابعضالرسالةهذهلناتظهر

.التمثالهذاأرسالعلةتذ!رلمول!ن،اهمها!انعشتارالالهة

الالهةاسم،ذاتهالمصريللملكايضاتوشراتامنارسلتاخرىرسالةفيويرد

اخي،الىترسلوسوف،لاخيزوجةاعطي)سوف:الرسالةهذهفيجاءاذ،عشتار

الىتتطلحيجعكنهااخيالهوآمون،بلاديفيالسيداتسيدة،عشتارالالهةوعلَ

اخي()5(.رغبات

السيداتسيدةبلقبمشفوعاعشتارالالهةاسميظهرالرسالةهذهفي

ورودومحلالمرسلالملكبلادوهو،اللقبلهذاالجغرافيالبعدالرسالةهذهوحددت

للالهالميتانيالملكذ!ريلاحظثم،المرسلةللزوجةبالتوفيقالدعاءهوالالهةاسم

للالهةالميتانيالملكتقديميلاحظو!ذلك،اليهالمرسلالملكالهبوصفهآمون

بانانطباعايعطيوهذا،للزوجةالتوفيقبطلبالدعاءفيامونالالهعلىعشتار

ثالثةرسالةوفيالدعاء.!ؤالتههيقدمول!نهالمصريبالالهيعترفالميتانيالملك

.73،".9391((4,EA.85-83:91 inMercer,,.S The Tell el-Amarna Tablets, ,1.loV(Toronto)
(5.73..26-24:02AE in Mercer, .S، The Tell el-Amarna,... ,1.loV)p
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اعطيهسوف،احبالذياخي:)الىنقرأايضاامنحوتبالىتوشراتاالملكمنمرسلة

يجعلانهاولعلهما،يسبقونهاعشتاروالالهةشمشالالهعلَ،لهزوجةلت!ونابنتي

عشتاروالالهةشمشالالهولعل،فرحااليومهذافياخيولعل،اخيرغباتوفق

الابد()6(.الىبصحةيبقىاخيولعل،الصادقوالفرح،البرحاتاخييمتحا

الملكويدعوهماعشتارالالهةبمعيةشمشالالهاسملنايظهرالرسالةهذهفي

الملكيوفقاانيدعوهماو!ذلكالمصريللملكزوجهاالتيابنتهبتوفيقالميتاني

الطويل.والعمروالفرحبالبر!ات

:نقرأايضاالثالثامنحوتبالمصريالملكالىالملكذاتمنرابعةرسالةوفي

،11البلاد!لوسيدةنينوىالهةعشتاربخير،تقولتبمَىعلهااملا!ك)!ل

ارسلتلقد،11اعودسوفبلادي،والىاذهبسوفاحبالتيالبلادالىمصرالى

هناكس!نتالماضيفي،وعندماالبلادتلكالىذهبتالسيدة،ابيزمنجؤفذهبت

بمتعةيشرفهاأخيولعل،تقديسهاالسابقمنا!ثريزيدالاناخيولعل،فقدست

ألفمئة،وتحمينيأخي،تحميالسماءسيدةعشتارالآلهة،وعلويعيدهاويرسلها

أنها،الهتيعشتار،جيداًنعملحتى،الاثتينتحميناسيدتتاعل!بيرة،ومتعةسنة

أخي()7(.آلهةليست

ثمبخير،أملا!هببقاءالمصريللملكتوشراتاالملكيدعوالرسالةهذهجؤ

علىسيادتهاالىينتقلثمم!انيةخصوصيةيعطيها،وهنانينوىآل!ثةعشتاريقول

تذهبسوفانهافيهاتخبرناعشتارالالهةلسانعلىمقولةتردثم،ومنالبلاد!ل

ثمبلادهاالىالعودةعلىعازمةتبدوذهابهاقبل،ول!نهاتحبالتيالبلادالى

لهازيارةاولهومصرالىهذاذهابهاينلمعشتارالالهةانالرسالةلناتذ!ر

،".97.1(6.EA2:12-13.1 in Mercer,,.S The Tell el-Amarna....Vol)
049،".1(7.:23AE.32-12 inMercer,,.S The Tell el-Amarna,...Vol)
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الجواردولوآلهةالمصريلأالالهلأمجتمعبينالمتبادللأالتأثرات

علىلهنعثرلمماوهذا،توشراتاالملكوالدزمنفيذهبتول!نها،البلادلهذه

بالآلهةالاهتمامالمصريالملكمنتوشراتاالملكيطلبثم.الرسالةغيرهذهفيتا!يد

ناالسماءسيدةعشتارالالهةلِدعوثمعودتهابامروالاهتمامتقديسهاوزيادةعشتار

الملكيؤ!دالرسالةنهايةوفي،الدعاءفيعليهاخاهيقدموهنا،برعايتهاتحيطهما

.المصريالملكالهةوليستالتهههيعشتارالالهةانعلى

ايضاالعمارنةتلفيعليهعثر!تابينصفيعشتارالالهةاسموردو!ذلك

....()8(.احدملكسرجون،يقولا!دحامية،عشتار)الالهةفيهجاء

وموضوعه،الرسائلمنليسفهوالاخرىالنصوصعنيختلفالنصوهذا

قبيلمنمصرالىوصولهي!ونوربما،السابقةالنصوصمواضيععنيختلف

لل!اتبالا!ديةاللغةلتعليمأو،الأخرىالمناطقالىالقديمالعراقيالادبانتشار

.المصري

سيديجاء:العلتوشراتاالملكالىجبيلمدينةملكمنموجهةرسالةوفي

ذلكيأخذلال!ي،سيديقبلداموالهييخصما!ليأخذونأناسايرسل

()9(.الهتكيخصما!لال!لب

الالمانيالعالمقبلمنفسرالذيداموالالهاسمظهرالرسالةهذه!ؤ

وجودبسببوذلكتموزالعراقيالالهاسمالىاشارةانه)علىSchroider))شرودر)01(

الالههواسمهوردالذيالالهانظهرالنصلىاالرجوعوبعد،النصفي!سر

الرسالة.هذهفيتموزللالهعلاقةولاتوجدداموالاموري

الاَلهةمجتمععلىالقديمةالمصريةالالهةلتاثيراتذ!رعلىنعثرولمهذا

القديمة.العراقية

(8.908..3-1:935AE inMercer,,.S The Tell el-Amarna.... ,2.loV)p(9.003,.35-31:84AE in Mercer,,.S The Tell el-Amarna,... ,1.loV)p
.Tablets"in OLZ,)1591(392-192pp01)!"ل!ول Schroider, ,E "The tellel)
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الشالم:بلادوالهلأالمصريلأالالهلأمجتمعبينالمقبادللأالقاثيراتثاثياً-

ماقبلعصورالىترجعالشاموبلادمصربينالمتبادلةالحضاريةالتأثيراتإن

هووالثانيمصرعلىالفعليتأثيرهاهوالأولبدورينالشامبلادقامتفقد،التاريخ

وسنتناول)11(،بخاصةالرافدينوبلادبعامةالمجاورةالأخرىالبلدانلتأثيراتنقلها

مصر.علىالشامتأثيربلادثمومنالشامبلادعلىالمصرياولاًالأثر

:الشامبلادالهةعلىالمصريةالالهةمجتمعتأثيراتأ(

مثلعنهابعيدةمناطقعلىئقافياًاثرتمصرإنإلىالتاريخيةالدلائلتشير

المصريواضحاًالتأثيريبدوو!ذلك،<Alalakh()13>،والالاخ<Ugarit()12'اوغاريت

(11.Childe,,G New l5ْght on the most anc) ent east, (London591،)2 pp581ff)

باسماطلالهاوتدعى،اللاذقيةلمدينةالشماليالساحلقربتقعسوريةمدينةاوغارلت:)12(

هذها!تسبت،الحديثالحجريالعصربدايا!الىاستيطانهايرجعشمرا()رأص

ضخم!تابيارشفعلىتحتويوهيالميلادقبلالثانيالالففي!برىاهميةالمدينة

ذلك:حولينظرجدأ.

.123،ص0991(،)دمشق،أمجلد،السوريالعرييللقطرالجفرافيالممجم-

Shaeffer,,.C,193،)9مميم" Ugar) tica,(paris-

الشرقيةالضفةعلىالعمقسهلفييقععطشانه(الذي)تلباسماطلالها:وتعرفالالاخ()13

تجاريينطريقينتقاطععلىتسيطر!ونهامنتتأتىالمدينةهذهواهمية،العاصيلنهر

والبحرايجةبحرمنو!ذلكًالشرقمنتدخلقوافلعليهماتمر!انتهامين

دمرتوقد9491حتى3791منعديدةلمواسمووليليوناردالسيرفيهانقب.المتوسط

ذلكً:حولالميلاد.ينظرقبلعشرالثانيالقرنبداياتفيالايجيينقبلمنالمدينةهذه

123.ص،ام،السوريالعرييللقطرالجغرا!ؤالمعجم-

)7(رقمالخرلطة361.وحذلكص،السابقالمصدر،ل،!وتريل-
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الجواردولوآلهةالصريلأالألهلأمجتمعبينالمتبادللأالتأثيرات

ارتبطوقد(Gebal)جبيلأوj14((Byblos،)بيبلوسمثلال!نعانيةالموانئعلى

ببعضالامروصلحتىالمصريينمعتجاريةبعلاقاتالموانئهذهبعضس!ان

جبيلفيالم!تشفةالآثارودلت،)15(مصريةبالقابيتلقبواا!إلىالمحليينالامراء

الملكاسمتحملحجر!سرةعلىعثرفقدهناكإلىالمصريةالمنتجاتوصولعلى

ذهبيةوحليلقردتمثالعلىعثرو!ذلك،م(ق2681م-ق)2686خعحسخموي)16(

)بعلةالمسماةجبيلالهةالىنذوراجلبتاللقىهذهانطير،ويدوبش!لوصلاية

(.)17مصريينتجارٍقبلمن(Baalat-Gebal)(جبيل

4(1)

()16

)171

مدينةمنالشمالإلىويقعجبيلمدينةاليومفيهتقعالذيالآثاريالموقعوهو:بيبلوس

البابلييهنعندعرف،المتوسطللبحرالشرقيالساحلوعلى!م33بقرابةبيروت

التحرلاتدلت،بيبلوسباسموالرومانالاغرلقلدىوعرف)جبلة(باسموالآشوريين

التنقيباتبدأت،الحديثالحجريارصالعصريعودإذفيهالاستيطانقدمعلىالآثارية

تمثلالمدينةوهذه.مونتيهبييرالفرنسيالمنقببرئاسةو!انت2191سنةفيهاالاثارية

ذلك:حولينظر.الشامبلادفيمصرمعالرئيسالتجاريالمر!ز

.Jidejiar, ,.N Byblos through the age3 , (Bearut, ,)6891 " l

.031-903ص،السابقالمصدر:ل،!وترلل-

.111112-صص،9791(،)بغداد،القديمفلسطينتاريخ،سعيدسامي،الاحمد-

32.(15- Faulkner,,..R "TheEuphrates Campaign of ThutmosisIlI"in JEAVol)

,(469.034-32pأ
فينجحانهويبدووالسلامبالهدوءعهدهامتازالثانيةالاسرةملوكاشهرأحد:سخمويخع

فيمقبرةبناءاليهونسب،والجنوبالشمالبينح!مهقبيلحدثقد!انصراعانهاء

..الخالدةمصر،الحميدعبد،زايدينظر:الدفنية.اللقىمنالعديدعلىفيهاعثرابيدوس

54.،صالسابقالمصدر،احمدرشيدوجمال،سعيدسامي،الاحمد
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بقاياعلى7791عامفي)ءاكاةس!(ايبلا)18(مدينةءعملتايطاليةبعثةوعثرت

فيجاءهيروغليفيةب!تاباتمزينةوالديوريتالالباسترحجرمنمصنوعةاواني

)خفرعالأخرىوفي(،خفرعالذهبيحورس،بصفةالقويالذهبي)حورساحدها

حورسالالهعبادةوصولعلىواضحوبشحليدلوهذا،)91(حتحور(الالهةحبيب

القديمة.المملحةعهدفيالشامبلادالىحتحوروالال!ثة

ال!ثصرمناظهرتالشاميةالمواقعفيالحديثةالتنقيباتانذ!رهيجدرومما

الالهةالىامااونذور!هداياا!لدنهذهالى،ونقلتمصرفيعملتالتيالاثاريةاللقى

سبقعمافضلااشهرهاومنالمدنتلكفيعبدتالتيالمصريةالالهةالىاوالشامية

الهةالىم(قم-8924ق)3025من!اورعالملكاهداهاالتيتلكذحره

.2()ْجبيلينةمد

والتيحتحور،الالهةهيالشامبلادفيعبدتالتيالمصريةالالهةاشهرومن

حملتاانهماحتى،جبيلالهةبهتحظى!انتالتيالتقديسبذاتتحظى!انت

الالهةعلىجبيلاثرالهةانعلما)21(.(للملاحينالعظيمةوهو)الحاميةاللقبذات

الالهتينيعبدون!انواالمدينةاهللانسلبياي!نلمحتحورالوافدةالمصرية

المتمثلةحتحورالالهةهيأةجبيلالهةاخذتالاوقاتبعضوفي،متساويبش!ل

ارشيفعلىفيها،عثرحلبمنالغرييالجنوبالى!م55بعدعلىاطلالهاتقعايبلا:)18(

للملكوحذلكًسيننرامللملكيعودمنهامختلفةنصوصضمضخم!تابي

السابق،،المصدر،!ليندانيال-ينظر:المسماريبالخطمدونةنصوصها!وديا،وجميع

90ص

Egypte al ancient et au moyen empire"in AAAS Vol91)ا Matthiae,,.G " Eblaet)
03-92،-9791(ا)089،أ".09

23,(02 Redford,,.D" Egypt and western Asia in the old kingdom" in JARCEVol)
(8691,.127-126.pp and also: Redford,,.D The wars in Syria andPlastaine)

,fo,002Thutmose3)3.ء،0601 (Leiden- Boston

463.ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)21(
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الجواردولوآلهةاعصريلأالآلهلأمجتمعيررaالتبادلالتأثرات

لمعبادتهول!نآمونالالهعبدايضاالمدينةهذهوفيفقط)22(،بقرونهااوبالبقرة

فيالشامبلادعلىالمصريةالسيادةمعجاءوصولهانهوالسببيحونوربماتترسخ

)23(.السياسيالسلطانبزوالعبادتهزواللىاادىمما،الحديثةالممل!ةعهـد

بنيتالتيبالمعابدالاهتمامعلىحريصنِنالحديثةالمملحةفراعنةو!ان

معبدمعالحالهو!ماأخرىمعابدوبناءوتوسيعهاالشامبلادفيالمصريةللآلهة

المعابدبهذهالاهتمام!انوقد،)24(عسقلان!ؤبتاحالإلهومعبدغزةفيآمونالإله

المصريةللآلهةالولاءاعلانالسوريةالاقاليمعلىلزامأ!انإذسياسيةمسحةذو

حتىمعتقداتهمبممارسةللس!انا!لصريونسمحفقدذلكمنالرغموعلى،العظام

)25(.المحليةالآلهةقدسواإنهم

يقوممنالمصريةللآلهةهناكاقيمتالتيالمعابدفيالمصريونعينلقد

إحدىهوهذاعلىوخيرشاهدالمحليينالس!انمنمعظمهمو!انبخدمتها

!ل!لأو)طكل!()!ر!ر(والمسماةعسقلانفيبتاحالإلهمعبدمرتلات

المصريةللآلهةالصلواةاقامةفياشتر!واقدالمصريينغير!انما!اذا)ا؟لا،()26(.

قبلمنالمصريةللديانةالحقيقيالمحتوىممارسةاحتماليةتصورنافينضعأنفيجب

المحليين.الس!ان

(22 Smith, W"Influence of the middle kingdom of Egypt in western Asia,especially)
.inBylles" in AJA173oV,)9691(,028-927pp

,Jidejiar.ا."،،) ,.N Op. c-

464.ص،السابقلمصدرا،دولفا،قرما231()

.704ص،السابقالمصدر،وآخرون،احمدابراهيم،زرقانه)24(

,notrubraW,1002(،".29.,.D Egypt and the near east, (Paris-

.174.Giveon,,.R "Askalon" in LA Vol ,1 7591(),p-

236.(25.Morenz,,.S Op.cit,)p
(26.471.Giveon،,.R Op. cit،)p

,Warburton,,.D Op.cit, 36p-
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الرابعالفصل

المصرية:الالهةمجتمععلىالشاميةالالهةتأثيراتب(

فيذ!رناو!ماالمجالهذامصرفيعلىالشامتأثيربلاديخصفيمااما

فانناذلكعنوفضلاً،الجرزي)27(الدورإلىيرجعاوضحهفانالفصلهذابداية

المقتولالإلههذاجثةبانتخبرناالتياوزيرساسطورةفيالم!انينبينارتباطاًنجد

تبحثايزيسالإلهة!انتالوقتهذاوفي،بيبلوسمدينةإلىالبحرمياهنقلتهاقد

لتعملالمدينةمل!ةأخذتهاالصدفةقبيلومنالمدينةهذءإلىفوصلتزوجهاعن

شفيحتىاللازمةالرعايةايزش!فاولتهومريضاًضعيفأ!انالذيلابنهامرييةً

الذيالصندوقبمعيةمصرإلىفعادتبأمرهاالمل!ةايزيسابلغتثمقوياًوأصبح

)28(
زوجها.جثةيحوي

بين!بيرينوارتباطاًتقارباًأنيظهرالاسطورةمنالفقرةهذهخلالمن

وتقومالمل!ةقصرفيتعملايزشىالآلهةأننجدانناحتىالشاموبلادمصر

ماسواءمصرعلىالشاميالتأثيرقدممنالرغموعلى،وليدهاترييةبخدمات

جاءمااواوزيرساسطورةذ!رتهماأوالجرزيالدورتأثيراتمنذ!ر

دخولمعجاءمصرعلىالشاميةتأثيرللآلهةاوسعأنإلا)92(سنوهيقصةجؤ

البحث.من)(ينظر:ص)27(

(28 Silverman,,.D "Divinity and deities in ancient Egypt" in RAE, editedby)
.04.Shafer...,nodnoL-acahtI(,)1991 p

بعدالشامبلادالىهربم(ق5591م-ق)8591الاولامنمحاتالملكابنسنوهي:هو;92(

بلادفيفعاشالاولسنوسرتاخيهمنبهايتهمانفخافاغتياللمؤامرةوالدهتعرض

اخيهمنعفوبعدمصرالىعادوحينماهناكوانجبوتزوجالزمنمنطويلةمدةالشام

حسن،:للتفصيلينظر.هناكقضاهاالتيالسنواتو!ذلكًالشامبلادبيئةوصف

233.،ص3،جالقديمةمصر،سليم
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الجواردولوآلهلأالمصريلأالآلهلأمجتمعبينالمتبادلةالتأثدات

ذلكو!ان،الميلادقبلعشرالسابعالقرنمنالاولالنصفإليهافي3(اله!سوس)ْ

مناتخذواأنوبعدالدلتافيلهمقدمموطئتأمينمنالهسوستم!نأنبعد

الذيسوتخالإلهمصردخلتالتيالآلهةطليعةفيو!ان،لهمعاصمةافاريس)31(

و!ان،32(الآخزباسميعرفمنهما!لصبحوأ،بهيأتهومثلسيتالإلهمعادمج

الصحراءواحاتإلىعبادتهانتقلتثمافاريسمدينةهولعبادتهالرئيسالمر!ز

)33(.المتأخرةالعصورحتى!بيرةوقدسيةمرموقةبم!انةالإلههذاتمتعإذ،الغريية

)03(

)31(

)32(

)33(

هومصرفيعبادتهانتشرتآخرجزيريالهبدورهيمثل!انسوتخالإلهأن

العرييةالجزيرةمننزحواانهم،ويرجحالهصسوساصلحولالباحثوناختلفاله!سوس:

عليهمالقدماءالمصريوناطلقوقدهنا&،،واستقرواسيناءجزيرةشبهالىثمالشامبلادالى

الشامبلادفيمدنهمواشهرالبدوأيو)شاسو(اسيارعاةأي)منيوساتي(منهاعدةاسماءا

الاسرةنهايةبعدمصربهامرتالتيالفوضىحالةال!سوساستغللقدقطنا.مدينةهي

بمصرواثروا،لمعاصمةافارشىمنواتخذواعليهاوسيطروااليهافدخلواعشرةالثانية

انتهى،المربوالقوسالمعقوفوالسيفالحربيةوالدرياتالخيولاليهاادخلوااذ!ثيرا

ينظر:المعلوماتمنللمزيدم(.قأ525-مق)0155الاولاحمسالملكًيدعلىح!مهم

بعدها.وما55ص،ص1002(،)القاهرة4،ج،القديمةمصر،سليم،حسن

241.ص،3991(،)القاهرة،جويجانيماهرترجمة،القديمةمصرتاريخ،نيقولا،جيرمان-

138-1161(،".)0022,Bietak,,.M "Hyksos" in OEAEVol-

منمجموعةوتضمالزقازلقمدينةمنالشمالالى!م(بعد)45اطلالهاعلىتقعافارسى:

عاصمةاله!سوس(،اتخذهاوعرت)حتاالقديمةالمصريةاللغةفيواسمها،الاثاريةالتلول

،عبدالديننورينظر:.الضبعةتلباسماطلالهاوتعرفمصر،علىسيطرواحينمالم

44.،صالمصريةالاثارومتاحفمواقع،الحليم

The center of Hyksos rule:Avaris(Tell el Daba" in The Hyksosnew",،ول.Bieak-
,sev,7991(،87.د.(Philadelphiaأhistorical and archaeological perspect

)3(رقمالخرلطة!ذلكوينطر

148.،صالمصدرالسابق،احمدرشيدجمالوسعيدسامي،الاحمد

.081ص،السابقالمصدر،لنا،جاردنر

945.ص،.....الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد-
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الرابحالفصلى

ايضا)34(.سيتالإلهبهيأةيمثل!انبعلاأنبدليل،بعلالإله

الجبالربفهومصرفيعبدتالتيالجزلريةالالهةاشهرأحدهوبعلوالاله

الصغيرةالتماثيلفيويظهرشاببهيأةالتماثيلبعضفيمثل،)35(والعواصفوالمطر

وأبعصاويلوحقرنيناتخذوقدالشامبلادفي!ثيرةمناطقفيعليهاعثرالتي

واالسيداو)المالكيعنيالجزيريةاللغات!لفي.)36(واسمهالصاعقةبسلاحيمسك

منهالمؤنثة،والصيغةاله!لبهايتصفانيم!نملائمةصفاتوهذه(الزوج

فعوربعلوحازوربعلمثلالمدنمنالعديدباسماءالالههذااسمارتبط،وقد)بعله(

)37(.جبيلبعلةوحرانوبعللبنانبعلو

معوطوبقمصريهَبملامحتظهرتماثيلهبدأتمصرفيعبادتهانتشاروبعد

فيالثانيرمسيسالملكنجدةإلىأسرعالذيالمحاربالإلهمونتوالمصريالإله

منالملكتم!نعونهوبفضل)38(،قادشمعر!ةارضعلىالشدةلحظات

.18
05

)36(

)37(

)38(

015-914.(34.Vandier,,.J La rel)gion Egyptienne, (Paris,)9491،pp)
Redford,,.D Egypt, Canaan and Israel in ancient times, (Princeton,1992), .p I-

،"17(35 Klengel,,.H "The Syrian weather-God and trade relations" in AAASVol)
)دمشق،عبود،حناترجمةالاساطير،معجمهندرل!س،روداوما!سشابيرو،

95.(،ص9991

وحيدمحمد،ترجمةالسوريةالحضارةفيوالاساطيرالالهة،قاموسف،رولينغو،مبوب

.238ص،0002(،)دمشق،خياطة

..،".45..Redford,,.D Egypt, Canaan-

قطينهبحيرةمنالجنوب،الىالعاصيبنهرنهرالتنورالتقاءعندتقعاثرية:مدينةقادش

والحثيينالثانيرمسيسبقيادةالمصريينبينالشهيرةالمعر!ةوقعت!م(عندها)3بمسافة

انتهتالمعر!ة،ول!نالانتصاراتبعضالمعر!ةبدايةفيالمصريونخيتا،حققبقيادة

علىالسيادةوللحثيينالشامبلادمنالغرييالجزءعلىالسيادةلمصرضمنتباتفاقية

ينظر:للمزيد.الشرقيالجزءفيلمالمجاورةالمناطق

005.،ص2991(،)دمشق،4مجلد،السوريالعرييللقطرالجغرافيالمعجم-

.-992003صص،....الفرعولْيةمصر،احمد،فخري-
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الجواردولوآلهةالمصريلأالالهلأمبتمعبينالمتبادللأالتأثيرات

بانهمتفاخراًبعلبالالهنفسهيشبهنصوصهأحدفيالملكهذاونجد،الانتصار)93(

4(.بعل()ْالإلهمثلالحثيينعلىللهجوموخرجعريتهوامتطىللقتالاهبته)اخذ

المصريينالملوكمنالعديدقبلمنوتقديساحتراممحل!انبعلالإلهأن

)تانيس()41(.مدينةفيلهمعبداًببناءقامالثانيرمسيسأنحتى

والنصر)يم(البحرالهضدخاضهاالتيالمعاركفيبعلالإلهبطولاتوبسبب

الذيناولئكل!لمهماًالهاًبعلصارلصالحهالبحرتسخيرموج"وبعدحققهالذي

التجارو!ان)42(.البحريةللتجارةالهاًبعدفيماوصارالبحرعبربالتجارةيغامرون

للطرقالحاميالإلهلانهمصرإلىايابهمرحلةفيالعونمنهيطلبونالمصريون

)43(.الشامبلادمعالتجارية

فيهابلغالتيالمدةالعشرونوالاسرةعشرةالتاسعةالاسرةحىمدةوتعد

وعلىيعبدالشاميةالالهةمن!بيرعددواخذ،اوجهمصرعلىالشاميةالالهةتأثير

(Resheph)رشفالإلههناك!انبعلالإلهعنففضلاً،44(مصزفيواسعنطاق

)7(رقمالخريطةوينظر)93(

,Redford."،...!أ3د!وينظر!ذلك..003،نفسهالمصدر ,.D The wars in S

283.ص،العرييةمصرالهة،فهمي،خشيم()04

Redford,,.Dول."،....118!ذلكولنظر283.ص،نفسهالمصدر)41( Egypt, Canaa

الى!م()015بعدعلىاطلالهاتقع،القديمةالمصريةالمدنمنفهيتانيسمدينةاما

النصوصفي،عرفتوالعشرينالحاديةالاسرةعاصمة،وهيالقاهرةمنالشرقىِالشمال

اليونانيةالنصوصوفي)شانو(،باسمالاشوريةالنصوصوفي)جعنت(باسمالمصرية

وهيالحجر،صانباسمعرفتفيهاالاحجار!ثرةوبسبب،)صان(العرييةوفي)تانيس(،

مواقع،الحليمعبد،الديننورينظر:.السفلىمصراقاليممنعشرالتاسعالاقليمعاصمة

.45ص،المصرلةالاثارومتاحف

(42.017,Mengel, .H,Op.cit,)p
)43("أول.171.0

0242(44.Kantor,,.H "Further evidence.... "in JNES Vol1 ,l)p
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الرايحالفصل

(Kadesh)وقادش(ول7shtaد)حواشتارتي(Anat)اناتوالالهة(Hurun)وحورون

وغيرهم.(Supdu)سبدووالاله

الهةمنوهوالقديمةمصرفيعبدتالتيالشاميةالالهةمنرشفالإلهيعد

للملكنصففي)45(،مختلفةباسلحةيلوحوهوصورهمعظمفييظهرحيثالحرب

نابعدالسابعةح!مهسنةفيالشامبلادفيحققهلانتصاربهيؤرخالثانيامنحوتب

وردحيثرشفالالهمنبمساعدةادوم()شمستدعىقطنامنقريبةمدينهدحر

استدارثمكرشفحالالهمضطريةمياهفوقالاورنتجلالته)عبرالنصبهذا

منخلسةجاعواقدحانواالذينالاسيويينبعضفشهدجيشهمؤخرةالىليتطلع

رشف()46(.الالهبأمرعليهمفقضىالملكجيشليهاجمواقطنامدينة

والذيالعليالمصرالابيضالتاجيرتديوهومثلمصرفيعبادتهانتشاروبعد

قرنانيوجدبالتحديدالإلهجبهةوفوقالتاجقاعدةوعندمتدليبشرلطقمتهتتتهي

?47)ً(
للصحةالهابوصفهحرباله!ونهعنفضلاالإلههذاعبدوقد،غزالراساو

الارواحتأثيراتمنلتخليصهمالقدماءالمصريونبهاستنجدوقدوالشفاء

عبادتهانتشرتوقدالصقربهيأةمصرفيعبدفقدحورونالإلهاماالشرلرة)48(.

4(.عشزوالتاسعةالاسرةعهدمنذفيها

زمر!وأن،3()حول()ْاوب)حو(الاحيانبعضفييسمىال!رولابو!انوقد

000،".232.gypt, Canaan!45)،.ل Redford,)D
-Vandier,03،،أ،.!،.لأ.152

.225ص،لسابقالمصدرا،لنا،ردنرجا()46

232.gypt,Canaan ..., p!ر.ت+كلصRedfo-

.144ص،بقلساالمصدرا،نفرلدما،لورحر()47

,London(,onaryof Ancient Near Eastern Mythology،ةiول,Leick,G)48(

143".(،1991,NewYork

03-92,S Vol!94)!م Caquot,,.A "Horon: Revue critique et donnees nouvelles"in)
.،(0891-9791.174-173.pp)

.175(05 ]bid،)p
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الجواردولوالهلأالمصريلأالآلهلامجتمحبينالمتبادللأالتأفيات

مجموعةبمعيةفيهايعبدو!انالحجر)51(،صامدينةهيمصرفيالإلههذاعبادة

للملكتمثالعلىعثروقد(.وآتوم)52وبتاحورعآمونمثلالمصريةالالهةمن!بيرة

حامياال!ثابوصفه،حورونالالهاعلاهفييظهرمنفسمدينةفيالثانيرمسيس

)53(.للملك

الممل!ةعصرمصرفيفيعبدتسوريةالهةفهي)عنات(أو)انات(الالهةاما

تحملامرأةبهيأةمثلتوقدالحربالهةمنوهي،رشفالإلهزوجةوهي،الحديثة

أخرىمناظروفيعرشعلىجالسةةامرأبهيأةصورتو!ذلك،)54(بلطةأودرعاً

)55(.هراوةاليسرىاليدوفياليمنىيدهافيورمحاًدرعاًتحملواقفة

تلقبو!انت)عنتيت(بصيغةالهروغليفيةال!تاباتفيالالهةهذهاسمورد

وأاشتارتيالالهةو!ذلك)عنات(الالتهانوتبدو،(الالهةوسيدةالسماءب)مل!ة

المنحوتاتفيبوضوحممثلتينالتناسليةاعضائهماابرازمععاريتانعادةعشيره

بقرةبرأسالسوريةالمواقعبعضفيمثلتقد)عنات(أننجدحينفي،)56(الفنية

اليهأةبهذهالالهةهذهتماثيلو!انت،)حتحور(المصريةللالهةتماماًمشابهة

)57(.الولادةعمليةلتسهيلالنساءقبلمنتستخدم

لفرعالشرقيةالضفةعلىاطلالهاتقع،القديمةالمصريةالمدنالحجر:منصا)51(

باسمالقديمةالمصرلةاللغةفي،عرفتبسيونمدينة!م(من)7بعدرشيد،وعلى

اطلالهال!ثرةالحجر!لمةاليهاالعربواضافالى)سايس(الاغريق)ساو(،وحرفه

،عبدالديننورينظر:الدلتا.اقاليممنالخامسالاقليمعاصمةو!انت،الحجرية

.27،صالمصرلةالاثارومتاحفمواقع،الحليم

(52.918,Matthiae,,.G Op. cit,)p
184.ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،)53(

0،".23200(54 Redford,,.D Egypt,Canaan)
.186.Ugarits mstress of animals" in JNES Vol 51,,)2991( p،،!وله!":،(55.Day,)P

.96ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)56(

186.".،،(57 Day,,.P Op.ci)
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الرابعالفصل

انهحتىالثانيرمسيسالملكعندمرموقهبم!انهالالهةهذهحظيتوقد

تدعىو!انت)عنتيت(الالهةابنةيعنيوالذي،عنتيت()بنتباسمبناتهإحدىسمى

عنترتي)58(.ايضاً

بالالهةوثيقةصلةذاتفهيعشيرهأوعشترأو)اشتارتي(الالهةاما

)سيدةبلقبولقبت)عشترثت(باسمالمصرلةالنصوصفيذ!رهاورد،)عنات()95(

عريةعلىوتقف،قرصيعلوهلبوةوبرأسامرأةبهيأةوصورتوالعرية(الخيول

(.)06الحربالهةمنفهيالارضعلىاعداءهاتطأخيولاربعةتجرها

قادشالالهةهيمصرفيعبدتالتيالأخرىالشاميةالالهةومن

(Qadesh)الممل!ةأياممصرفيعبدت،()61(المقدسة)العاهرةاسمهايعنيوالتي

فيتظهرعديدةبهيئاتمصرفيمثلت،(62حتحور)الالهةمعطوبقتوقدالحديثة

زهور)63(،بباقاتيديهاب!لتاوتمسلتاسدظهرعلىتقفعاريةامرأةبهيأةبعضها

زهوراليمنىيدهاوفيهلالرأسهاوعلىعاريةامرأةبهيأةمثلتالآخربعضهاوفي

وقدالحبالهةمنالالهةهذه!انت،)64(حيتينتمسكاليسرىوفيومرآةاللوتس

جميعا()65(،الارباب)سيدةو!ذلكلها(ثانيلاالتيرعالإلهب)عينمصرفيلقبت

حتحور.الالهةوبينبينهاللمطابقةنتيجة!انااللقبينهذينأنويبدو

282.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم)58(

.،235.3...(95 Redford,,.D Egypt, Canaan)

282.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم()06

.68ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم(;61

26.)8491(،".5,Stadelmann, .R،،، Qadesh" in LA Vol-

(62.27-26.Ibid,pp)

.591صر.لسابقالمصدرا،مانفريد،لور!ر63()

282.ص-.السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم()64

.282-283صص،نفسهالمصدر()65
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الجواردولوالهلأالصريلأالالهةمجتمع!كالمتبادللأالتأثكات

سُبدوالإله!انمصرالىالشامبلادمنعبادتهاانتقلتالتيالالهةومن

(Sopdu)بلحيةرجلبهيأةالإلههذامثل،باسبدو)66(مدينةفي!انعبادتهومرحز

وريشتانتاجراسهويعلوالذقنعندالنابتةالمصريةالالهةلحىمنليستوهي!ثة

)67(.بحزاميشدبمئزرتتمثلاسيويةملابسويرتدي

وقد،()68(الشرقيةالصحراء)سيدو(الاجنبيةالبلاد)بسيدالإلههذالقب

عواملربطتهفشيئاًوشيئاً،مصريةأ!ثربهيأةليبدوصقربرأسالمصريونصوره

التيالشاميةالالهةاقدممنالإلههذاويعد،)شو()96(و(اختي)حربالالهينالتمثيل

الإلههذاادمجوقد،7()ْالتاريخقبلماعصورالىعبادتهترجعاذمصرفيعبدت

)حورسبد()71(.باسميعرففصارحورسالمصريبالاله

حالاتفيويظهررابضصقربهيأةومثلالعشرينالاقليمفيالإلههذاعبد

وحزامصقرريشتيّمنمحونأتاجاَراسهعلىيضعوهوآدميةصورةفيأخرى

)66(

7()6

;8)6

(96)

)07(

عاصمةوهي،هليوبوليسمدينةمنالشرقيالشمالإلىتقعقديمةمصريةمدينةباسبدو:

وموقعها)ارابيا(اسمالاغريقعليهااطلقوقد،البحريالوجهاقاليممنالعشرلنالاقليم

ينظر:.الحنةصفطباسميعرفالحالي

.93،صالمصريةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور-

3200.Baines,.J and Malek, ,J Op.cit,p-

)1(رقمالخريطةوحذلك

.158ص،السابقالمصدر،مانفريدلورحر،

الوسطى،الدولةعصرفيمصرفيوالليبيينالاسيولنبعض!استقرار،صدقة،موسى

العلميةالندوة،المربالآثاريينلجمعيةالثالثالملتقىحتاب،العرييالوطنأثارفيدراسات

233.ص،0002(،)القاهرة،1ب،الثانية

.701ص،السابقلمصدرا،نسوافرا،دوماس

.701ص،نفسهالمصدر

026".،...(71.Budge, .W, EgyptianGods)
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الرابحالفصل

7()رالمتوفىبأسنانعلاقةذوبانهالاهرامنصوصلهاشارت(،وقدشمست)

)74(.ال!لمةطريقعنالخلقبموضوععلاقةلهاالاشارةهذهأنويحتمل

عرضمنلابدمصرالىالشامبلادمنالوافدةالالهةاهماستعراضوبعد

وهي:المجموعةل!ثذهالعامةالخصائص

بالاشخاصاشبهالاولىللوهلةتبدووالتيالالهةهذهان:الاولىالخاصية

المصريةالديانةضمنالمحليةالالهةمعالتحاملمنبعدفيماتم!نواالمرحلين

قبلمنتقديرومحلالملوكقبلمنتقديسمحلمنهمالهحل!انإذالسائدة

إلىباصولهميرجعونلهمالمخلصين!ونمنالرغمعلى،المحليينالسانمعظم

.المصريالمجتمعفيمؤثرين!انواإنهمالاالشامبلاد

استحضارحالةمعهاحصلتقدالالهةمنالمجموعةهذهأن:الثانيةالخاصية

نأبعدبلادهمنمصرإلىنقلهلايتمالإلهبانتتمثلوهذهأنفسهمالمصريينقبلمن

ت!ونأنبعدالمصريةالالهةزمرةقبلمنقوتهامتصاصبللسلطانهاتخضع

يقومالذي،الملكبوساطةيتمذلكو!ان،المصريللسلطانخضعتقدمنطقته

بانهحورنالإلهيوصفالاسلوبوبذاتحورن(الإله)محبوبمثلالنعوتبعضبتبني

)75(.آمونالإلهفيقواهتفرغوبذلكآمونالإلهمحبوب

الولعذاتالالهةمنهيالمجموعةهذهفيالالهةمعظمأن:الثالثةالخاصية

رمزأوالملوكالالهةمنحليرتديهاالخرزمنومئزرنطاقعنعبارةوهو:شمستحزام()72

المصدر،نفريدمالور!ر،ينظر:.القديمةالممل!ةعصر!ؤسائدأهذاو!انللقوة

.711ص،السابق

.158ص،السابقالمصدر،نفريدمالور!ر،)73(

.)71(صالأولالفصلينظرا!لوضوعهذاحول)74(

923.".،،(75 Morenz, .S Op.ci)
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الجواردولوآلهلأالمصريلأالآلهلامجتمحبينالمتبادللأالتأثيرات

معوادمجالقوةبالهرشفلقبإذ،القابهممنواضحامايبدووهذاوالقتالبالحرب

فيويظهر،رشف()مونتعباسميعرففصار،(Monول)76(مونتؤالمصريالإله

تبر!اًبمحا!اتهاالملكلِقوموالتي،بطوليةباعماليقوموهوالمصريةالرسومات

التلويحدائمتي!انتاإذ)عشتر(و)عنات(علىينطبقالحالو!ذلك،الالهبهذا

حبالهتيبوصفهماوظيفتهماعلىالمس!ريةوظيفتهاطغتحتىوالنشاببالقوس

.)77(وخصب

دنيويةحاجاتتلبي!انتالمجموعةهذهالهةمعظمأن:الرابعةالخاصية

شافيةقوىتمتلك!انتإذ،الامراضمشا!لمنتخليصهماهمهاومنلعبادها

عامةعلىالامريقتصرولم،عبادتهاعلىيقبلونالمحليينالس!انجعلماوهذا

.الملوكإلىتعداهبلالناس

الليبيلأوالآلهلأالمصريلأالالهلأمجتىبينالمقبادللأالتاثكات:ثالنأ

فيواضحاً!انالجغرافيالجوارودولمصربينالمتبادلالثقافيالتأثيران

مصراتصلتفقدالدينيةالمعتقداتمجالفيوبخاصة،!افةالحياةمجالات

(78)ء

هذهملامحواول،ومتاثرةمؤثرةالحضاريالتش!يلبداياتمنذبجيرانها

ذإالمصريينمعالاصولفيارتباطمنلليبيينلما،الليبيالجانبمع!انالتأثيرات

التحديقانوناساسعلىالحضارةنشوءتفسرالتيالنظرياتاحدىتذهب

الحديثةالممل!ةعهدفياشتهرطيبةمدينةفيعبدالقديمةالمصرلةالآلهةأحدمونتو:()76

صقربرأسرجلبهيأةمثل،المفترسيعنيواسمه،للملكوحاميا،للحربالهاًبوصفه

)مونتعاسمتحتيعبدوصاررشفالإلهمعلاحقاًادمج،وهـلشتانالشمسقرصيعلوه

ينطر:رشف(.

.534.Werner,,.E "Monte،، in OEAE Vol ,2002(,)1 p-
152.Vandier،,.J Op. cit. p-

0024(77.Morenz, .S, op. ci،")p
.16-0165صص،السابقالمصدر،رشيد،الناضوري)78(
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الرابعالفصل

!انواالعرييةوالصحراءالبرىالصحراءس!انانلىإ،7()ووالاستجابة

الزمنمنمدةوبعدالاستقرارمقومات!لتمتلكخصبةاراضيفييستوطنون

الىمراعيهمبسببهاتحولتطويلةجفافمدةبدأتإذالطبيعةمنتحدٍواجهوا

)08(
:أنواعثلاثةعلىاستجابتهمف!انت،جدب

بحياةيتمثلجديدنمطإلىحياتهنمطمحولاًبارضهمتمس!اًبقي:الاول

لأ(.)التحينو()2اسمعليهماطلقوهؤلاء،)81(والترحالالحلتعتمدالتيالبداوة

حيثبها!انواالتيللبيئةالمشابهةالخصبةالمراعيصوباتجه:الثاني

)83(.حياتهملتغييرنمطحاجةلديهمت!نولم،الاستوائيةالمناطق

علىوعملواالنيلدلتامنطقةإلىبالهجرةتتمثلاستجابتهم!انت:الثالث

عليهمواطلق،)84(المصريةالحضارةاقامةمنفتمنوالمالجغرافيةالبيئةتطويع

مصر()85(.داخل)الليبيونأوالقدماء()المصريوناسم

9(

0(

2(

3(

4(

5(

اهمهامنعديدةوا!لصريينلليبيينالمشتر!ةالاصولعلىتدلالتيوالعناصر

.6691047(،إالقاهرة،شبلمحمدفؤادترجمة،!أ،للتاريخدراسةمختصر،ارنولد،توينبي

عالم11المعاصرةاشفترةالىال!لاسي!يةالفترةمنالتاريختفسير+محمود،احمدبدر،

34.ص،1100!م(92،مجلد،4عددالف!ر،

35.ص،نفسهالمصدر

!انتالتيالليبيةالقبائلمجموعةعلىالقدماءالمصريوناطلقهاالتيالتسميةوهيالتحينو:

ينسبواليهم،التاريخفتراتعبروالشمالالجنوببينماوتتحركليبياشرقجنوبفيتعيش

ينظر:مصر.فيوالعشرينالثانيةالأسرةمؤلسسم(ق249م-ق)459الاولشيشنقالملك

07.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم-

34.ص،السابقالمصدر،محموداحمد،بدر

34.ص،نفسهالمصدر

ينظر:.الأوائلللمصريينالليبيالأصلعلىتدلتسميةوهي

-Morenz,S.،،خ!.".233
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الجواردولوآلهلأالمصريلأالاَلهلأمجتمعبينالمتبادلةالتأفيات

(87)يوريوسافعىو!ذلك،)86(المتدليةالحيوانيةالذيولذاتا!لصريينالملوكازياء

(Uraeus)،88(المميزالليبيالاصلذاتالناصيةلشعربقيةبصفتها(.

المصرية:الإلهةمجتمععلىاللمِبيةالالهةتاليرأ(

نتناولسوفوعبادتهاالالهةمجالمصرفيعلىالليبيثيرالطاسبقيةبسبب

الجانب،هذاعلىالمصريالتأثيرنتناولثمومنالاتجاههذامنلمصرالوافدةالالهة

واولهاالليبيالجانبإلىاصولهاترجعمصرفيالمعبودةالالهةمنالمديدفهناك

في(Sais)سايسمدينةجؤعبدتوالتي،(Neith)نيثالالهةهيشهرةواوسعها

وهيمثلت،(9Asna()اسنا)ْمدينةإلىعبادتهاذلكبعدوامتدت،الفريية)98(الدلتا

الالهةهذهولقبت،)19(النشابمنوحزمةوقوسرمحوتحملالسفلىمصرتاجترتدي

الهةانهاعلىيدل()39(،وهذاو)المرعبة()29(،والنشابالقوس)سيدةمنهاالقاببعدة

87(

09(

233,،،".(86 Morenz,,.S Op.ci)
علىتقفالتي)هيالقديمةالمصرلةاللغةفييعنيواسمهاالافاعيمننوع:يوريوس

القديمة،الليبيةالقبائلالىباصولهيرجعالرأسعلىيوضعالذيالرمزوهذامؤخرتها(

علىم!انهامناعدائهعلىالنارتتفثو!انتالفرعونحاميةيوريوسالافعىوحانت

مناتخذتالتي)واجت(ولآلتههاالسفلىمصرلمملحةرمز!ذلكوهي،الملكًجبهة

802.ص،السابقالمصدر،نفرلدمالور!ر،-ينظر:لعبادتها.مرحزأ)بوتو(

0234".،(88 Morenz,,.S Op.Cit)

.(98.917Watterson, ,B Op. Cit,)p
القديمةالمصريةباللفةواسمها،طيبةمدينةمنالفرييالجنوبإلىالمدينةهذهتقع:اسنا

الاتوبوليس(الاغريقاسماهاوقدالمبور(،)ارضيمنياسمها(Ta-sny))تاحشي(

(Latapolis)،لهلا،ط()3يسمىفيهامقدسحانالسمكمنلنوعنسبةهذهوتسميتها

مواقع،الحليمعبد،الديننورينظر:نيث.والالهةخنومالالهعبادةمرحزوهي

.523ص،القديمةالمصريةالاثارومتاحف

011،.".(19 CDEA)

(29 Tomashevich,,O "Neith of Sais An Egyptian or Libyan Goddess" inSEJAA)
.2.Vol,4,3002 p

691.".،(39 Mercer, ,S The Religion of AncientEgypt)
234.،،".Morenz,,.SOp. ci
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الرابعالفصل

)النساجةبلقب!ذلكولقبت،)49(قديمةصيدثقافةبقاياتمثلوعبادتهاصيد

)59(،خنومالخالقبالالهبعلاقةالخلقاساطيروفقالالهةهذهترتبطإذ،(العظيمة

)69(.الملابستنسجمثلماالعالمنسجتالتيوهي

فيول!نطفلاً)79(،حملتهالذيرعالالهوامالالهةجميعامانهاادعتوقد

مزدوجبدورالالهةهذهوظهرت،)89(سوبكالالهوامرعالالهابنةانهاورداخرم!ان

تأديةفيعاليةمهارةذاتامرأةبدورتظهرالوقتوبذات،صيدوالهةحربالهةفهي

)99(.البيتفياليوميةالاعمال

ل!ثمتقدموهيومثلتللموتىحاميةًالمتأخرةالعصورفيالالهةهذهاصبحت

فيالموتىاجسادبحمايةتقومو!انتالآخر،العالمإلىوصولهمعندوالماءالخبز

)001(
حتب()نيتاشهرهنمنالملاتمنالعديدباسمهاتسمتوقد.برهم-

ا(.)اْالاولىالاسرةعصرإلىبزمنهيرجعمعابدهاواقدم،نيت(و)مريت-

شاالالهواسعبش!لمصرجؤعبدتوالتيالليبيةالاصولذاتالالهةومن

(Ash)،وهذاا(،التحينو()2ْ)ربوليبيا(ب)سيديدعىو!انالغرييةالصحراءاله

الصحراءروحللمصريينبالنسبةوهوالخيرات!لالملكيهبالذيهوالاله

(.الغريية)301

(49.36..L .E,.M)p
30.44صص،السابقالمصدر،فرانسوا،دوماس)59(

.6!.3،(69 .L .E)M
181.،،".(79 Watterson, ,BOp.ci)

)89(أ؟اا."،814.
.196.Mercer,,.S The religion of anciet Egypt,p-

)99(.لأ.ول،.!".36.ء

181..Watterson,,B Op.cit, p-

0(001.2Tomashevich,,.0 Op. cit,)p
274.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم)101(

201).فىول*هْ،.."،..275 Budge, .W، The gods of Egyp)

(301.85Cerny, ,J Ancient Egypt Religion,)p
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الجواردولوآلهةالصريةالآلهلأمجتمعبينالمتبادللأالتأثيرات

مثلو!ذلكا(،)4ْ!املرجلةبهيأأونسربرأسرجلبهيأةالالههذامثل

.)501(وعقابوثعبانللبوةرؤوسبثلاثةرجلبهيأة

بروزاًوبرزالثانيةالاسرةمنذالقديمةالمصريةالمدوناتفيالالههذااسمظهر

الاسرةعهدفياوسعهاإلىوصلتعبادته،ول!نالخامسةالاسرةعهدجؤواضحاً

منطقةفيوبخاصةمصر!بيرفيبش!لعبادتهانتشرتإذ،ا()6ْوالعشرينالثانية

.701(الغريية)الواحات

معطوبقاله!سوسعهد)سيت()801(،وفيالمصريالالهمعالالههذاطوبق

اللهبوالسنةالنارالههوسيتفالالهودلالتهامغزاهاالمطابقةولهذه)سوتخ(الاله

بينالصلةجاءتهناومنالرمادالههوواشالمحتدموالجحيمالمضطرمة

(.901الاتتين)

الاسناذول!نفصيلتهعلىالباحثونيتفقلمالالهلهذاالمقدسالحيوانان

الاستاذويقارن،منه)011(صيدمال!ثرانقرضالذئابمننوعانهإلىيذهب)بدج(

)اس(وهوالعرييةاللغةفيالذئبأسماءوأحداش()الالهاسمبينخشيمفهميعلي

)111(.اللغةفيواردامروهذاشيناًالسينقلبتالابدالوبسبب

011.(401 Wainwright, The Sky Relig) on, (London,7914,))p

592.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم)501(
12,(601.Wainwright,,.D Op. cit,)p

12.9(701,Ibid)
0273("،".(801 Morenz,,.S Op.)c

464ص،لساب!المصدرا،دولفا،نرماا)901(

.592،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم-

928(011.Budge, .W، The Gods of the Egyptians, Vol ,l)p
692.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم)111(
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4الليبيالجانبإلىباصولهاترجعالتيالمصريةالالهةومن rdfl)حرشف(

(Arsaphes)،الماءعلى)المسيطريعنيواسمه،جداًالقديمةالالهةمنوهو

مدينةنLSالالههذاعبادةمر!زوان،()113(بحيرتهعلى)المسيطرأو،()112(والرمل

والالهرعالالهمن!لمعالالههذاطوبقوقد،)هيرا!ليوبوليس()114(اهناسيا

)115(.آمونالالهمعالحديثةالممل!ةعهدوفي،اوزيرس

الأسرتينوفياتومالالههيأةعلىاهناسيافيالالههذاظهرالأمراولفي

ذلكوبعدلرأسهغطاءًالشمسقرصوأرتدىرعالالههيأةاتخذوالعاشرةالتاسعة

منالالههذاو!انالآتف)116(.بتاجوالمتمثلبأوزيرسالخاصالرأسغطاءارتدى

وجؤ،حاملاًالقرابينالالهةيتقدمو!ان،الحياةلمقوماتمانحاًوعدالخصوبةالهة

(.>117آمونبالالهيرتبطوصارلهرمزاًالحبشرأسمناتخذالحديثةالممل!ةعهد

يحملالالههذاو!ان،ليبيةصولأإلى(Anti)عنتيالالهيرجعو!ذلك

276.ص،نفسها!لصدر)112(

.117ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،)113(

عاصمةو!انت،الحاليةسويفبنيمحافظةفياطلالهاتقعقديمةمصرلةمدينةاهناسيا:)114(

)حتالقديمةالمصريةاللغةفيواسمها،البحريالوجهاقاليممنوالعشرلنالحاديللاقليم

مدينةأي)هيراحليوبوليس(الاغرلقاسماهاوقد،المل!يالطفلمقرتعنيوالتينسو(نن

.168ص.المصرلةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننورينظر:.هرقل

.117ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،()115

.117،نفسهلمصدرا(1)16

المزدوجتينالريشتينتاجمنولت!ون،اوزيرسبالالهالخاصالراسغطاءهو:الاتفتاج-

ينظر:.العليامصروتاج

39.،صالسابقالمصدر،مانفريدلورحر،

273.3."،(117 Morenz,,.S Op.ci)
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زومر!)911(،المصارعيعنيواسمه،)118(حورسوسيتالالهينمنمشتر!ةصفات

منالعديدمثلالالهوهذااه"هأكاأولول("أ)3انتابوليس)012(مدينةفي!انعبادته

بالالهمصرجؤعبادتهاعندادمجتوالتي،لهارمزاًالصقرمناتخذتالتيالالهة

الههممعوطابقوهانتيوسباسمالاغريقعندعرفأوعنتيانتيوالاله،)121(حورس

(.)122هرقل

الذيحا)ء+(،الالهالاهراماتنصوصجؤذ!رهاوردالتيالليبيةالالهةومن

بهايحميحريةيدهجؤويحملالصحراءرمزرأسهفوقرجلبهيأةمثل

()124(.الغرب)سيدالقابهومن،للموتىالحاميةالالهةمن!انانهأي،)123(المتوفى

الليبية:الالهةعلىالمصريةالالهةمجتمعتأثيراتب(

الصحراءفيوبالتحديدالليبيالجانبفيعبدتالتيالمصرلةالالهةبشأنأما

فقد،)125(الحديثةالدولةعهدفيذلكو!انآمونالالهفاهمهاالغربيةوالواحات

السيطرةعهودفيحتىمقدساًوبقيالمعابدلجميعالرئيسالالهآمونصار

275.،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيما()!أ

091.".،(911 Mercer,,.S The religion of anciet Egypt)

.352.Otto,,.E " Anti" in LA Vol 1،,)7591( p-

)قاوالحاضرالوقتجؤوتسمى،طيبةمدينةشمالالمدينةهذءتقعانتابوليس:)012(

واسمهاعنتي(،أو)انتيالههالاسمنسبةانتابوليسالاغريقاسماهاوقدال!بير(،

ينظر:.(Tjebu))تجبو(القديمةالمصريةباللغة

)1(.الخريطة!ذلك091.و،صالمصريةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور

.112011-(121.Wainwright,,.G Op.c،،)pp)
(122.092.Budge,,.W The Gods of Egypt،...,)p

591.3..،.(123.Mercer, .S, The religion of ancientEgypt)
001".84،Wainwright, Op. c-

275.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم(

464.صالسابقالمصدر،ادولف،ارمان)125(

802

http://al-maktabeh.com



الرابعالفصل

معبدلهاقيم،)127(الخارجةواحةففي،المعابد)126(منالعديدلهاقيمتإذ،الاجنبية

.)128(الفارسيالغزومدةنهايةحتىبقيفخم

قبلمنو!ذلكالمحليينالس!انقبلمن!بيرةبقدسيةالمعابدهذهحظيت

الغيبيةالامورعلىالاطلاعويم!نبالاسرار،حافلة!انتلانهاالمصريين

فيآمونالالهمعبدهوالأمربهذااشتهرتالتيالمعابدهذهاشهرومن،92t(فيها)

)013(
هذهس!انقبلمنقدسالذي،آمونالالهوحيمهبطعدتالتي،سيوهواحة

الوصوليم!نهمم!انابعدإلىعبادتهنشرعاتقهمعلىعبّادهواخذ،المناطق

)131،.اليه

بذاتيخبربالغيب!انإذآمونتماماًالالهيشابهبرقةمدينةاله!انوقد

الواحاتومعابدبرقةمعابدانذ!رهيجدرومما)132(،آمونيخبربهاالتيالطرلقة

6(

7(

9(

5(

2(

464.ص،نفسهلمصدرا(ا

وحظيتالمعابدمنالعديدفيهااقيمتالتيالغرييةالواحاتمنواحدة:الخارجةواحةأ(

بها.وتقعالاتصاللسهولةوذلكًواضحاًفيهاالليبيالتأثير!ان،القديمةمصرملوكباهتمام

القديمةالمصرلةالنصوصفيذ!رت،وقدالجديدالواديمحافظةحدودضمنالاناطلالها

)وحاتو!ذلك،الجنوبيةالواحةأيسي()وحاتباسمذ!رت،فقدواحداسممنبا!ثر

ينظر:ال!بيرة.الواحةأيورت(

145.صالسابقالمصدر،محمد،رمزي-

84.ص،المصريةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور-

128)."،،)!.ه,236 Morenz,,.S)O
414.ص،السابقالمصدر،الن،جاردنرا(

مطروحمرسىمدينةمنالغرييالجنوبحغ(الى)032بعدعلىالواحةهذهتقع:سيوهواحةا(

سل!هالذيالطريقوهوالمحصحص،طريقيدعىبطريقبهاترتبطوالتي،الحالية

ينظر:.تسميتهاصلاولايعرف،زارهاحينماالمقدونيالاسحندر

84.،صالمصرلةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور-

.414ص،السابقالمصدر،الن،جاردنر(أ

465.ص،لسابقالمصدرا،دولفا،رمانا(أ
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اقلالفنيمستواهال!نالمصريةالمعابدغرارعلىبنقوشتحلى!انتالغريية

مونت7امون-لامونالاليهةالعائلةو!انت،133(مصزجؤالتيتلكب!ثيرمن

قبرلاحدعلىبرقةفي!ماعثر.134()النقوشتلكالا!برمنالحيزيشغلون(خنوم

علىالمصريالتأثيرانيبينوهذا،الموتى!تابمنفصولاًنقوشهتتضمنال!هنة

الملوكانعرفناماإذاالغريببالامرليسوهذا،135(شاملاً)!انالمنطقةهذه

ال!بيرالاثرلها!انالليبيالجانبعلىعديدةحملاتجهزواقد!انواالمصريين

)136(.الجانبهذافيالمصريةنشرالديانةفي

امورمنها:جملةإلىنتوصلانيمكنتقدممما

علاقةثمةانتؤ!دالمصريةالالهةمنللعديدالليبيالاصلمسألةاناولاً:

إلىاغلبهفييرجعالذيالنيلواديس!انت!ولنإلىمرجعهاالديانتينبينقوية

الليبي.الجانبمنالمهاجرين

قبلماعصرجؤالدلتاس!انتبناهاالليبيالاصلذاتالآلهةبعضان:ثانيأ

بهم.خاصةالهةبعدفيماوصارتالاسرات

سيدمثلبالصحراءعلاقةلهلقبالليبيالاصلذاتالالهةعلىيغلب:ثالثاً

منبحيوانالاحيانمعظمفيتتمثلالتيالصحراءرموزاحدأوالغرييةالصحراء

المعروفة.الليبيةالصحراويةالبيئةتاثيرمنناتج.وهذاالصحراويةالبيئة

5.46ص،نفسهلمصدرا)133(

465.ص،نفسهلمصدرا)134(

.465ص،لْفسهلمصدرا،ولفدا،رمانا()135

223.،ص،بقلساالمصدرا،صدقة،موسى1()36
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النوييلأ:والالهةالمصريلأالالهلأمجتمحبكالمتبادلةألقأثيرات:رابعاً

بس!انوثيقاتصالعلىالقدماءالمصريون!انالطويلتاريخهممدىعلى

النوبةباسمالانتعرفمنطقةجؤمنهمالجنوبإلىعاشواالذين،)137(النوبةبلاد

علىالقدماءالمصريوناطلقوقد)!وش()138(،السودانيةوالنوبة)الواوات(المصرية

والذي)نحسي(الجغرافيالاسممنمشتقوهو)نحسيو(اسمالمنطقةهذهس!ان

و!انت.913()الاولالشلالمنالجنوبإلىيعيشونالذينالس!انمجملإلىيشير

تفتقرموادمنإليهيحتاجونماتلبيةالقدماءالمصريونخلالهمنتم!نالذيالمنفذ

فينتناولسوفوقدمهالنوبةعلىالمصريالتاثيرقوةوبسبب،014()بلادهمإليها

النوبية.الالهةعلىالمصريةالال!ثةتاثيرالبداية

النوبية:الالهةعلىالمصريةالالهةأ)تاثير

العس!ريةوالحملاتالتجاريةوالبعثاتالجانبينبينالوثيقللاتصالنتيجة

الحضارةمنعديدةجوانبانتقلتالمنطقةهذهإلىالمصريونالملوكجردهاالتي

انتشرتفقد،عليهمالاثرعظيمالدينيللجانبو!ان،النوبةبلادإلىالمصرية

دخلواالذينالوسطىالدولةملوكابقاءمنالرغموعلى،هناكالمصريةالالهةعبادة

والتي)نوب(القديمةالمصرلةال!لمةالىنسبةالاسمبهذاالنوبةبلادسميت:النوبةبلاد)137(

حولللمزلد.الذهبعلىالمصريينحصولمصدرالبلادهذه!انتحيث،الذهبتعيْ

77ص(،ص15،1002،)القاهرةج،القديمةمصر،سليم،حسنينظر:الموضوعهذا

ومابعدها.

273.ص،السابقالمصدر،!امل،سعفان-

)8(رقمخريطة!ذلكوينظر

(138 Elnur,,.O"Anew Approach to the Cultural history of the ancient Sudan"in)
".12.،)3002(،4SEJAA Vol

(913.26-24.Savelyeva,,.T "Nubians in the old kingdom" in SEJAA Vol,4،)3002(pp)(014.009-98Asfour,,.M The relations between Egypt and Nubia, (Liverpool,1965),pp)
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إليهاضمواانهمالاعليهايؤثروااندون،()ديدون()141النوبيالالهعبادةعلىالنوبة

سيطرةامتدتالحديثةالدولةوفيالمصريالشلالاتاله،)خنوم(المصريالالهعبادة

.)142(العبادةفيهافتمصرتلمصرتابعة!ولايةالنوبةونظمتاوسعبش!لالمصريين

السيطرةبانتهاءينتهلمراسخاًالنوبةفيالمصريةالديانةاثر!انلقد

الالههوالنوبةلبلادالحقيقيالحا!م!انإذ،بعدهاقوتهعظمتبل،السياسية

المصريالالهروحبوصفهعبدوالذي!بشبرأسمثلالذي،نباتا()امون

143()
جداقديمةنوبيةعبادةإلىبأصولهيرجع!بشبرأ!آمونالالهوظهور،امون

جؤعديدةمواقعفيعليهاعثرالتيالرسومعليهدلتماوهذاال!بشبعبادةتتمثل

دخولتسبقعصورإلىترجعلحباشمقابرعلىعثروحذلك،)144(النوبةبلاد

دمجحالةإلى!بشبرأسامونظهورسببارجاعيمحنهناومن،إليهاالمصريين

و!ذلك،145()لل!بشالقديمةالنوبيةوالعبادةآمونالمصريالالهعبادةبين

ابيجؤمعبدهمنحوتاتففيجديدةسماتالنوبةإلىدخولهبعدآمونالالها!تسب

رمزاالصلفصارمصر،فييلاحظلمماوهذاالإلهأمامضخمصليظهرسنبل

.)146(امونللالهنوبيا

الفصل.هذامنا65صينظر:)141(

.466ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان142()

12..Elnur,,.OOp. cit, p-

الآثارمجلة،وتطورهاالنوبةفيآمونعبادةاصلا"حولاليانورا،!ورماشيفا،)143(

!ذلك6.وينظرص،1002(،)!ندالئيمونيترجمةا،ع،السودانيةوالانتروبولوجيا

28()رقمالش!ل

.893-993صص،01ج،القديمةمصر،سليم،حسن-

993.ص،نفسهالمصدر(144)

.6،السابقالمصدر،اليانورا،حورماشيفا;145(

.7ص،نفسهالمصدر)146(
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!انفقد،جداً!بيراًالنوبةفيالحىنظامعلىآمونالالهتأثيرو!ان

للملك!تابينصففي،آمونالالهمنبوحيبموتهيؤمرأويعزلأويعينفيهاالملك

735)لاa))147(بيا ) Piيصنعونوالناس،الملكتصنع)الالهةنقرأ،م(ق712-مق

اقلفمن،البلدانجميعححمحقووهبنيمل!أ.....آمونالالهجعلنيوقد،الملك

آمونووهبني،يحونلاملحاَتحنلالهاقلومن،ملاَيصبحملحأحنله

،يتموجلامتوجاَتصعدلالهاقلومن،يتوجمتوجأفلتصعدلهاقلفمنمصرححم

باحتلالها()148(،اقومولن،مدينتهعلىيخشىلاحمايتيآمونبامرمنحتهمنوحل

تنصيبهعندالجديدالملكيقيم،والملكامونالالهبينالقويالارتباطولط!يد

(.>914آمونللالهزوجةاختهفيهينصب!بيراًاحتفالاً

عندماالنوبيةالجيوشو!انت،العس!ريةالحملاتتجهزآمونالالهوبأمر

لانهال!ثدايالهاويقدمالالهةفيزورمعبدهاإلىالملكيدخلالمصريةالمدناحدىتدخل
;7)14

)914(

(Piankhy)بعنخيباسمحذلكولعرف،والعشرينالخامسةالاسرةفيالثالثالملك:بيا

ينظر:البرقل.جبلفيكثيرةعمرانيةاعمالوله،الاسرةلهذهالفعليالمؤسسيعدالذي

.Spalinger,.A،،" Piya" in OEAE Vol ,3 002()1، 53p-

13،،".(148 Elnur,,OOp.ci)

فيالسياسيةالنظمتدعيمفيالقديمةالمصرلةالديانةاتاثير1جعفر،جمال،عباس

الآثاريينلجمعيةالثالثالملتقىحتاب،العرييالوطنآثارفيدراسات،"نبتةحضارة

.155ص،م(0002،)القاهرة،أج،الثالْيةالملميةالندوة،العرب

نالهايجوزلاآمونالالهزوجةمنصبفيتعينهايتمالتيالاختانذ!رهيجدرومما

ارديسوآمونب!ستروخنْساو)ابارهناخواتاربعبياللملكً!انفقد،تتزوج

لَشغل!انتلانهابالرابعةيتزوجولمالاولياتالثلاثاخواتهمنالملكتزوج(الاولى

.آمونالالهزوجةمنصب

محمودالقادروعبداحمدسيدالعباس،عليمحمدينظر:الموضوعهذاحولللمزيد

المل!يةالجبانةتعحسه!مالمصروالعشرينالخامسةالاسرةاصل11،الفهعبد

لجمعيةالثالثالملتقىحتاب،العربيالوطناثار!ؤدراسات،الصرو"فيالسودانية

.401صم(0002،)القاهرة،اج،الثانيةالعلميةالندوة،المربالآثاريين
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النوبيينقبلمنواحترامباهتمامالمقدسةالمدنحظيتوحذلك،ال!ثهيعدها!ان

بلغتم)إذا:نقرأجنودهمخاطباًبياللملكيعود!تابينصففي15(،)ْطيبةومنها

الاقواس،وحطوا،النقيال!تانوارتدواتطهروا،معبدهاامامووقفتم،طيبه

بدونالذي،آمونحضرةفيسلطةاصحاببانحمتتباهوالا،جانباًالسهاموالقوا

امامتتراجعالجموعويجعل،قوياًالضعيفيجعلفهو،مقدرهللشجاعليسرضاه

هيحلهبماءتطهروا،الفعلىالفردقوتهبفضلويتغلب،ادراجهاوتعودالقلة

قوتك،ظلفيفلنحارب،الطريقالىارشدنالهوقولوا،يديهبينالارضوقبلوا

عندماالجموععلىالرعبوليستولي،محسومةقوتكبفضلالمعاركولت!ن

()151(.تواجهنا

انتشرتالذيحورسالاله،النوبةفيعبدتالتيالأخرىالمصريةالالهةومن

قبل!بيرمنبتقديسوحظيالوسطىالممل!ةبداياتومنذواسعبش!لعبادته

آمون-الالهمعادمجول!نه،المعابدمنالعديدلهواقيمت،وملو!هاالنوبةس!ان

درجاتاعلىوبلغاوزيرسالالهوعبد(.152)عشرةالثامنةالاسرةاواسطفيرع

يقسمانمناعظمقسمبأسرهاالنوبةبلادجؤي!نولم،النوبيينعندالتقديس

ويسمىقبراوزيرسيضمالم!انهذاو!انفيله(فيالثاويب)اوزيرسالإنسان

)153(.الحرمويعني)اباتون(

و!ان،النوبةبلادفيبتقديسالأخرىهيحظيتفقدايزشىالالهةأما

جؤحتىإليهيحجون!انواالذينالنوبيينعندمرموقةم!انةفيلهجؤلمعبدها

)154(.المنطقةتلكجؤالمسيحيةانتشاربعدوحتىالمتأخرةالازمنة

468.ص،لسابقارلمصدا،دولفا،رمانا,015(

14.,.0.Op. cit,p,يلا!(151Eln)

مجلةالحديثةالمملحةعصرفي!وشفيوالعباداتالمعابد01،روبرت،مور!وت)152(

28.ص،1002()،!ندالثيمونيترجمة،عا،السودانيةوالانتروبوجياالآثار

.894ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان;153(

472.ص،نفسهلمصدرا(1)54

214

http://al-maktabeh.com



الرابعالفصل

الالهةعبادةعن(ففضلاًالمصريةالديانةتعاليمخطىعلىالنوبيونسارلقد

برسومتزينمقابرهم!انتفقد،المصريةالطقوسوفقموتاهمعاملواالمصرية

إلىترقىلال!نهااهراماتلملو!هموبنوا،القرابينموائدعلىوتحويجنائزية

وانوبيسبصورلاوزيرسالإهراماتهذهزينتوقد،155<)المصريةالإهراماتفخامة

عشرةالثامنةالاسرةايام،ومنذ)156(الموتىعلىسلطةلهم!انتالذينونفثيس

المصريينعندمقدساًم!اناًالش!لالمخروطيالتلذلك،برقلجبلاصبح

وأصبحت،-رعامونللالهالمعابدسفحهعندواقيمتسواءحدعلىوالنوبيين

الالهمعبدمنمقرية،وعلىالنوبةلبلادعاصمةواتخذت،للملك)نباتا(مستقراًمدينة

آمونالالهل!هنةالآمنالملاذبعدفيماش!لتلهمقصوراًال!هنة،بنىرع-آمون

)157(.الدينيةاخناتونثورةأيام

هؤلاءاشهرومنوامواتاحياءمنالملوكعبادةأزدهرتالنوبةبلادوفي

بعدفيماتحولتالعبادةوهذه،حتشبسوتوالثالثتحوتموسوالثالثسنوسرت

بمعيةالمعابد!ؤتماثيلهوتوضعصورهترسم!انتالذيالمحليالحا!متأييدإلى

.58l()الالهةتماثيل

المصرية:الالهةمجتمععلىالنوبيةالالهةتأثيرب(

القديمةالمصريةالديانةجؤ!بيراًدوراًلعبتالتيالنوبيةالالهةطليعةء!ان

(/)915(النوبةمنالمنحدرالعليامصرب)فتىيلقب!انوالذي،(Dedun)ديدونالاله

.34ص،6391(،نيويورك،)القاهرة،فخرياحمدترجمة،ا!لصريةالإهرامات،احمد،فخريا(55)

047.ص،السابقالمصدر،ادولف،رمانا(أ)56

345.ص،المصرلةالإهرامات،احمد،فخري)157(

(158.15.Elnur,,.0 Op. cit,)p
09-98.(915.Baedker,,.KEgypt and the Sudan, (London, NewYork,1929)!pp)

411.ص،1002(،)القاهرة،11ج،القديمةمصر،سليم،حسن

ماجستيررسالة،القديمةالمصريةالمصادرفيالنوبيةالمعبودات،المالعبداسامة،علي

.04ص،2002(الائار،!لية،القاهرة)جامعة،غيرمنشورة
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رجلهيأةعلىيصوروحان،16(()ْالجنوبمنالقادمالبخور)حاملو!ذلك

مجهوللحنهال!واسرمنالالههذاالىيرمزالذيالحيوانولان،)161(ملتحي

.162Xصقزهيأةعلىفمثلحورسالالهمعمصرإلىدخولهعندادمجفقدالفصيلة

الذيالبخورحاملانهعلىالاهراماتنصوصفيالالههذاذ!روردلقد

وصولال!بيرفيالدورالالهلهذاو!ان،163(ومل!هم)المصريينحاجياتيلبي

(سمنا)165لحصنحامياًالهاًديدونالالهو!ان،164Xمصزداخلإِلىالنوبةس!ان

(Semna)،وفي،ح!مهأيامويرعاهالملكينصبالذي!بيرفهوتأثيرسياسيوله

هذهاحدفيجاءإذ.ديدونالالهابنبدورا!للكيظهرالدينيةالنصوصبعض

،العرشعلىنفسكواجلست،الارضهذهعلى،ديدونيااحببتالقد:النصوص

تشهدلنوالذي،والسفلىالعليامصرعلىمل!أاصبحلقد،عرشكابنكورثلقد

غايةفيامراًأعلاهفيذ!رعمافضلاًالنصهذالناويظهر،166(له()مثيلاَالدنيا

بادئجؤحانبحونهوالمتمثلديدونيمارسهحانالذيالأولالدوروهوالأهمية

أمرهابدايةجؤالالهةتشبهومنالإنسانيةالصفاتمنوهذا،البلادعلىمل!اًالأمر

بالبشر.

إلىجاءوالذي("Bس!)3بسالاله،الجنوبمنمصرإلىالوافدةالآلهةومن

(016.Morenz,,.S Op. cit,)244p

009(161.Baedker,,.K Op. cit,)p

.(162.19Ibid,)p
(163.244.Morenz,,.S Op. cit,)p

45.ص،السابقالمصدر،العالعبداسامة،علي)164(
09.Baedker,,.K Op. cit, p-

علىالمتحررةحملاتهمأئتاءالقدماءالمصريوناقامهاالتيالحصوناحد:سمناحصن)165(

ذ!رءيجدرومما،حلفاواديمنبالقربولقع،لجيوشهممقراًلت!ونالمنطقةهذه

التيالمصريةالمستوطناتمنالعديدالمنطقةهذهفياظهرتالاثاريةالتنقيباتان

ومتاحصْمواقع،الحليم،عبدالديننورينظر:.القديمةالمملحةعصرالىترجع

j367.،المصريةالاثار

(166.35-234.Morenz,,.S Op. ci،"pp)
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بصورةمثل،)السيد()168(بلقبفيهايلقبالتي،)167()(ولول!(البونتبلادمنمصر

وذقنه،بارزينوخدينواسعتين!بيروعينينرأسذومقوسةوسيقانالبنيةقويقزم

عريضتانولداه،)916(المفتوحالعريضفمهمن!بيريتدلىولسانهحثشعرذو

.)017(ذيلولهمعوجةوسيقانهوطويلتان

العصوروفي،الطويلالريشمنمجموعةمنم!وناًتاجاًبسالالهيرتدي

عشرةالثامنةالاسرةوفينمر،جلدبسارتدىالحديثةالدولةنهايةوبعدالمتأخرة

الحياةرمزسا)171()ء3(تميمةو!انتشعبيةا!ثرالمجنحبسالالهصورةحانت

تفزعالتيالموسيقيةالآلاتوبصحبتهس!ينحاملايظهرو!ذلكرموزهأهممن

الحارسفهو،حامياًالهاًالالههذاكانفقد،)172(الشريرةالارواححلاصواتها

عنوفضلأ،)173(سعيدةاحلامللنائمينويبعثالشريرةالارواحيطردالذيالنومعند

الاسودمثلالخطرةالحيواناتمنحاميأ!انفقدالشريرةالارواحمنحاميأحونه

الاحمر،البحرطرلقعناليهاالوصولوحانمصر،منالجنوبالىتقع:البونتبلاد)167(

بشلذ!رتوقد،الخامسةالاسرةعهدمنبالرموحجرعلىمدونجاءل!ثاذ!رواقدم

حصولمصادرمنوهي،البحريالديرفيحتشبسوتالملحةمعبدنقوشفيمفصل

تقعانهاالراجحول!نمؤحد.بشحليحددلموموقعهاوالبخور،الذهبعلىا!لصرين

.903ص،السابقالمصدر،ليونارد،!وترللينظر:.الصومالمنبالقرب

072.".،5()791،1(168 Altenmuler, ,.H " Bes" in LA Vol)

.L.93..E,M p-
,Silverman،اْ،.".54)92(رقمالشصلكذلكوينظر .D Op.c-

04.(916..L .E,M)P
32.ص39911(،)بيروت،الطريحيسهىترجمة،القديمالعالماساطيرقاموس،ارثر،حورتل)017(

!ما،السحريةللحمايةعلامةبوصفهابسالالهلتماثيلالمميزةالشاراتاحدىتمثلسا:,171(

ينظر:.الوسطىالدولةعصرإلىترجعالتيالسحرلةالعصيبعضالىرمزت

.914صالسابقالمصدر،مانفرلدلور!ر،-

1024191(،".(172,Save- Soderbergh,,.T Agypten and Nubien,(Lund)
)173(ول،14."0102

8100.Malaise,,.M " Bes" in OEAE Vol ,1,)1002( p-
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الاحتفاظعلىتحرصالعائلةافراد!لفانولهذاوالعقاربوالافاعيوالتماسيح

أخرىمهمةلهو!انت،)174(سحريةبقوىمزودةصورهلانالالهلهذابصورةأوبرمز

الها!ذلكوهو،تاورت)173()6دلاء+(الالهةبمعيةالولادةعندالحواملحمايةهي

بشلهالالهةعلىالسرورويدخلبالرقصمولعاًو!انوالضحكللمرح

والاسرةالرأسمساندعلىصورتهوضعتفقدذلكعن،وفضلاً)176(المضحك

ابعادفيدوراتلعبالزينةوادواتالدهونانذلكفيوالسبب،الزشةواوانيوالمرايا

)177(.بالجمالالعنايةعنفضلاًالشريرةالعين

للناظرومواجهالهأة!املبشلنحتهاهوبسالالهتماثيليميزماأهمان

!انتالتيالأخرىالالهةتماثيلعنومختلفاً،قادشالالهةلتماثيلفقطمشابهاً

تسمىبسللالهخاصةاش!الوتوجدفقط)178(.وجههانصفويظهربعدينذات

علىيقبضأوالعاريتينبيديهثعابينيخنقوهويشاهدالذيالمحدبأي)عحا(

سيت)917(.بالالهالخاصالحيوان

(174.102,Save-Soderbergh,,.T Op.cit,)p
Pinch,,.G،اْ،171.09 Op.c-

المصريةالالهةمنفهيتاورتالالهةاما32.ص،السابقالمصدرارثر،،حورتل)175(

الشعلةاوعنخعلامةاوساعلامةبيدهاتمسكواقفةامراةبهيأةمثلتالتيالقديمة

تساعدالالهةهذهو!انت،الشريرةالارواحتطردانهايعتقدحانالتيالمضيئة

.الرا!مساندفيتوضعاوالاسرةعلىتعلقتماثيلها!انتاذالولادةعلىالحوامل

.83ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،ينظر:

035.".،1()002,3Houser - Wegner, .J " Taweret" in OEAE Vol-

)03(رقمالش!ل!ذلكوينطر

54.(176.Asfor,,.M Op. cit,)p
.78ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،177()

002,،،".(178 Save-Soderbergh,,.TOp.ci)
22..Arkell..A ,J Op.cit,p-

(917.33.CDEA,)p
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-،ك)نفرحس-اريالالهالنوبةبلادإلىباصولهاترجعالتيالالهةومن

-3 nefer)"!بهيأةمثلوقد18(.فيله)ْمدينةهوالالههذاعبادهمر!زو!ان،س

عثرالتيالتابيةالنصوصاوردتوقد،المزدوجالتاجويرتدي،اسدوبرأسانسان

هذهوباستتتاء،)181(باستتوالالهةرعالالهابنهوالالههذاانفيلةمعابدجؤعليها

!انالتيوالادواراسمهذ!رعنتغفلالقديمةالمصريةال!تاباتفانالاشارة

.182(يمارسها)

النوبي،الاصلذوم!ر)عس!مما!ول!أكاهـ3(سبيوالالهالمصريونعبدو!ذلك

فيظهروقد،الخالقةالالهةمنوعد،شوواتومالالهينبعبادةعبادتهارتبطتالذي

هذهترمزوربما،التمساحجلدمنمصنوعةماءقريةاليمنىبيدهيحملوهوتماثيله

)183(.والخصوبةالحياةمنحامانيةالىالقرية

-Ibed)ماكابدالالهالمصريونعبدو!ذلك Mak)،الحربالهةمنوهو

يمثلو!ان،والعشرينالخامسةالاسرةبعدمصرالىعبادتهوصلتوقدالنوبية

بهيأة!ذلكومثل،سهاموجعبةقوساليمنىبيدهويمسك،اسدوراسادميةبهيأة

ومثل،بحبلمريوطاجانبهالىاسداويسحب،سهاموجعبةقوساحاملا!املةادمية

وفيصولجاناليمنىبيدهويمسكالشمسقرصراسهعلىواضعاادميةبهيأةايضا

(.عنخ)184علامةاليسرى

تلقب!انتالتي،(West)ويستالنوبيةالالهةمصرفيعبدتو!ذلك

افعىبهيأةو!ذلك،ال!وبرىافعىبهيأةومثلت،الحربالهةمنوهي،بالحارقة

.913ص،السابقالمصدر،العالعبداسامة،علي)181(

191.،صالسابقالمصدر،العالعبداسامة،علي)183(

302-402.صص،نفسهالمصدر)184(

921
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قرصبينهمابقرةقرنيراسهاعلىتضعلبوةبهيأةايضاومثلت،لبوةوراسال!وبرا

افعىتعلوهراسغطاءترتدي!املةادميةبهيأةمثلتالمتاخرةالعصوروجؤ،الشمس

جاءوربما،الشمسقرصبينهمابقرةقرنيراسهاعلىتضعواحيانا،ال!وبرا

المصريةالالهةعبادةمععبادتهااندماجبسببالشمسوقرصالبقرةقرنيوضع

)185(
حتحور

الهتيننجد،فيهاالرئيسالالهخنومالاله!انالتيالفنتينجزلرةوجؤ

قبلماعصورإلىترجععبادتهماانويبدو،186(وآنو!يس())ساتيسهمابهتلحقان

وقدالال!ثتين)87)(،لهاتينالنوبيالاصلعلىال!تابيةالنصوصوتؤ!د،التاريخ

المياهتقديمبدورتقومو!انت،خنومالالهوزوجةالفنتينسيدةساتيسالال!ثةعدت

جانبيوعلىالعليامصرتاجمرتديةادميةبهيأةومثلت،)188(تطهيرهاجلمنالميتإلى

ساتيساصبحترعبالالهخنومالالهادمجوعندما،)918(مقوسانوعلقرنيالتاج

91(.رع)ْالالهعينبوصفهاحتحورالالهةماثلتقدت!ونوبذلك،رعالالهعين

عنفضلاً،)191(سهيلجزلرةالهة،(Anukis))عنقت(آنوحيسالالهةأما

المنحوتاتفيالالهةهذهتظهر،الفنتينثالوثوساتيسخنومبمعيةتش!ل!ونها

232-233.صص،نفسهالمصدر()185

.291(186.Watterson,,.B Op.cit,)p
.32صالسابقالمصدر،فرانسوا،دوما!)187(

.914ص،السابقالمصدر،مانفريد،لوركر)188(

.15ء914صص،نفسهالمصدر918()

.914ص،نفسهالمصدر)091(

صخريةجزيرة،وهيالحاليةاسوانمدينةمنالجنوبالىالجزيرةهذهتقع:س!لجزيرة)191(

الذينالمصرلينقبلمنالهروغليفيبالخطالنقوشمئاتصخورهاعلىسجلجرانيتيه

ينظر:.النوبةبلادالىطريقهمفياستراحةمحطةاتخذوها

253.ص،المصريةالاثاروسَاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور-
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الرابعالفصل

عالياًتاجاًوترتديالبرديمنطويلاصولجاناتمسكامرأةبهيأةالجداريةوالرسوم

ول!ن،ابنتهانهاأولخنومزوجة!انتإذاماحولخلافوهناك)291(.الريشمن

.391()خنومللالهالزوجةهيساتيسلانابنتهانهاالراجح

بمدةيسبقالنوبةبلادعلىالمصريالدينيالتأثيرآنفاًانتقدمممايظهر

النوبةإلىدخولهمعندالمصريينان!ذلكويظهر،النوبيةبالديانةمصرتأثرطويلة

بلفحسب،العبادةعلىالمصريالأثريقتصرولم،العبادةحريةللس!انتر!وا

ببناءالنوبيونقامفقد،الموتىدفنطقوسطليعتهاجؤ!انأخرىجوانبإلىتعداها

ول!نالاهراماتبناءتقليدالنوبةس!انفاعادا!لصريةا!لدافنغرارعلىمدافنهم

مصر.فيعليه!انتممااقلفنيبمستوى

لمانهاإذالنوبةفيالمصريةالالهةعبادةورسوخصدقملاحظةيم!ن!ذلك

ووصفواالمصريةالالهةعبادةعلىاستمرواول!نهمالسياسيةالسيطرةبانتهاءتنته

علىالنوبيةالسيطرةابانذلكو!ان،الصحيحةالديانةعنبالمرتدينالمصريين

والعشرين.الخامسةالاسرةأياممصر

وبخاصةالمصريةللالهةاضافواالنوبةس!انايضاًانملاحظتهيم!نومما

ت!نلموهذهامامهيقفالذيوالصلالبشرأسمنهاجديدةصفاتآمونالاله

جؤمؤثرةقوةالنوبيةالالهةبعضامتلكو!ذلك،مصرفيآمونبالالهعلاقةلها

مؤثرأ.مصرياًمعبوداًصارالذيبسالالهالنوبيةالالهةطليعةفيويأتيمصر

893.ص،01ج،لقديمةامصر،سليم،حسن)291(

34.ص،بقلساالمصدرا،نسوافرا،دوماس-

34.ص،نفسهلمصدرا391()
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الجواردولوآلهلأالمصريلأالآلهلأمجتمحبينالمتبادلةالتأثيرات

الاكريقيلأ:والالهلأالمصريلأالالهلأمجتمعبينالمتبادلةالتاثيرات:خامساً

بوا!يرإلىالمتوسطالبحروجزرمصربينالحضاريةالعلاقاتاصولترجع

البشريةوالتحر!اتالتجاريوالنشاطالجغرافيللموقع!انوقد،المنطقتينتاريخ

منهائل!مافرازفيمؤثردورالتوسعيةوالاهدافالسياسيةالظروفعنفضلاً

سوفالمصريالتاثيرقدموبسبالاغريقي.والعالممصربينالحضاريةا!لؤثرات

اولا.نتناوله

الاغريقية:الالهةعلىالقديمةالمصريةالالهةمجتمعتاثيرأ(

!انالاغريقيالعالممعالحضاريالاتصالإلىالتارلخيةالاشاراتاولىان

عثرفقد)!فتيو()491(،اسمالقدماءالمصريونعليهااطلقالتي!ريتجزيرةمع

الميلادقبلالثانيالالفبدايةإلىتاريخهيرجعالحجر،منمصنوعاناءعلىفيها

يتمثلال!ريتيةالحصادال!ثاتاحدىلتمجيداقيملمو!بصورةعليهنقش

انهعلىهيأتهتدلالرأسحليقرجليتقدمهمال!ريتينالمرتلينمنبمجموعة

هذهجؤ!ذلكوعثر،)591(المرتلينقائدبدوريبدوماعلىيقوممصري!اهن

يدلوهذاالنهرفرسأوتمساحش!لعلىمثلتالتيالتمائممنالعديدعلىالجزيرة

معروفةت!نلمالتماسيحانعلمناماإذاإليهاالمصريةالالهةبعضعبادةانتقالعلى

تاورت)691(.الالهةو!ذلكسوبكالمصريالالهلعبادةانتقالالاوجودهاوما!ريتفي

07,(491 Astor, .M" Aegean place- names in Egyptian in scription" in AJAVol)
314.9.,()6691

اثارفيدراسات،مالطها"جزيرةفيالمصريةالحضاريةالمؤثرات11،محمودصقر،فايزة-

372.ص،)0002(،1،جالعربالاثاريينلجمعيةالثالثالملتقى!تاب،العربيالوطن

.inJEA Vol,1,)1491(pp"591)يه Hall,.H "The relations of Aegean withEgyptian)
112.111-

046.ص،لسابقالمصدرا،دولفا،رمانا-

386.ص،السابقالمصدر،محمودفايزةصقر،()691
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الرابعالفصل

نجدإذ،ال!ريتيهالدفنطقوسفيالمصريةالدفنعقائداثرتو!ذلك

علىوالمحافظةالميتاطعاماهمهاومنفيهاتمارسالمصريةالدفنطقوسمنالعديد

،791()المتوفىاسعادإلىتهدفورسومبنقوشالقبورجدرانتزيينو!ذلك،جثته

تقليدو!انهاتبدوبصورٍجدرانهاتزين،الاتروس!انية)891(المقابراننجدو!ذلك

رأسذوالهمنهمالالهةبرسومجدرانهازينتمقابرعلىعثرفقد،المصريةللمقابر

رموزانهايؤ!دماوهذاالالهةتيجانأوالمجنحةالشمسوجدتو!ذلكآوىابن

991()
ومااوزيرسالالهتمثل!ريتفيقبورعلىنقوشعلىعثرو!ذلك،مصرية

المتبادلةالتأثيراتيخصفيماأمامصر،فيللميتتقامالتيالمح!مةمنظريشابه

دخولزمنإلىترجعفانها،والتههاالديانتينبينالمقارنةمستوىإلىترقىوالتي

إلىللاس!ندرالعس!ريةالسياسةادتفقد،بعدهومالمصرالمقدونيالاس!ندر

بدأتذلكوبعد،)2ْ0(الجانبينبينثقافيةتماساتلاقامةال!فيلةالاسسوضع

وذلكالاغريقيةالالهةمعالمصريةللالهةمطابقةأونقلأولابدالاغريقيةمحاولة

يقابلبتاحالالهوان،)""(Zeus)زيوسهيئةنفسلهآمونالالهانبالقول

الالهةبينالمتبادلةالتأثيراتملاحظةيم!نوهنا،(Hephaistos)هيفايستوس

والاغريقية)202(.المصرية

046.ص،لسابقارلمصدا،دولفا،نرماا)791(

حولخلاف،وهناكالرومانقبلايطالياوسطفياستوطنشعبوهم:الاتروسحان)891(

اصولالىديانتهم،وتشيرقوتهماوجفيمقالخامسالقرنفيحانوا،وقداصولهم

ايطاليا.الىفوصلتالبحرر!بتالتيالحنعانيةالاقواممنانهم،ويرجحشرقية

الفتوحاتحتىوروماايطالياتاريخالرومان-تاريخ،محمد،محفلينظر:للمزيد

114ص7491(،مشق،).ال!برى،

244.(991.Morenz, .S Op. cit,)p
93.،ص12ج،القديمةمصر،سليم(حسن،)002

والالهة!رونوسالالهابن،الاولمبورئيسالاغريقيةالال!ثةو!بيرالسماءاله:زيوس)102(

ينظر:جوبتير،الرومانيالالهيقابلوهو،هيراالالهةوزوجريا

55.ص،(8891،)طرابلس،اليوناناساطير،حاتم،عماد-

.245(202.Morenz, .S Op. cit,)p
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الجواردولوالهلأالمصريلأالآلهلأمجتمعبينالمتبادللأالتأثيرات

الموتبالهيتأثرالمصريينالموتىالهةاحدوهوآنوبيسالمصريالالهاننجداذ

منوهذه(المفاتيحب)حاملويلقبلمفتايححاملاًويظهر(Aiakos)ايا!وسالاغريقي

نجدالوقتوبذات،آنوبيسبالالهصلةلهات!نولمالاغريقيالموتالهخصائص

الاغريقعندا!لنقذالاله(Asklepios)اس!ليبيوسالاغريقيالالهعلىتطرأمهمة

ت!نلمسمةعلىالالههذاحازوبذلكفيضانهومراقبةالنيلبنهرالعنايةوهي

.)2ْ3(بلادهفيموجودة

تقديراًوتقديسأيلقىبتاحالالهاننجدا!لصريةالالهةعبادةانتشارمجالوفي

احدبوصفهعبد!ما،المعدنيةالاملاحلا!تشافراعياًبوصفه!ريتجزيرةفي

جداَّواسعوبش!لانتشرتالوقتذاتوفي،)2ْ4(البحريةللملاحةالحاميةالالهة

لملائمةوذلك،الاغريقيةوالمدنالمتوسطالبحرجزرمعظمفيايزش!الالهةعَبادة

وملابسبهيأةالاغريقيةالمعابدفيمثلتفقد،الدينيةالاغريقلتصوراتسماتها

)سيدةهوجديدبلقبولقبت،)!"ءلا+()502(تاي!يالالهةمعوطوبقتاغريقية

مهاممنجزءوامورهاالملاحةت!نلمإذعليهاجديدامرٌوهذاالبحار(فيالسفر

بش!لهاادينس!وتم!نت،شاملةالالهةهذهاصبحتذلكوبعدمصر،فيايزش!

عثرمالطةجزيرة)2ْ6(،وجؤوالرومانيالاغرلقيالعالمينإلىالدخولمنهذاالجديد

يدهافيتحملايزيسللالهةتصويراًتضم،)702(الهيراطيقيبالخط!تبتبرديةعلى

248.(302.Morenz, .S Op. cit,)p
.384ص،السابقالمصدر،محمودفايزةصقر،)402(

مس!وحاتهم،علىيرسمونهاالاغر!،و!انالاغريقيةالحظالهةوهيتاي!ي:الالهة)502(

.24ص،السابقالمصدر،عماد،حاتم)فورتونا(لجنظر:الالهةمعالرومانوحدهاوقد

602).د،،925 Morenz, .S Op.ci)

+(،iratikos)هيراتيحوساليونانيةالحلمةمناشتقمصطلحوهو:الهيراطيقيالخط()702

لهذااستخداماالناساكثر!انواالحهنةانالىاشارةوهي!هنوتيتعنيوالتي

!انتالمتاخرةالعصورفيوبخاصةالهيراطيقيةالنصوصمن!بيرةنسبةاناذ،الخط

ينطر:.دينيةنصوص

.11ص،القديمةالمصريةاللغة،الحليم،عبدالديننور-
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الرابعالفصل

البحارةوتحميالاعداءخطرلدرءسحريةتعويذةليمثلال!تابيوالنصعنخعلامة

من)السخريةفيها)802(:جاءاسطرخمسةمنوتت!ونالبحر،مخاطرمن

فييسحقانلابدالذيالعدواحتقا!،العدووانهيارضعضمنالسخرية،العدو

(.وتسحقهالبحرفيتقيده،يستسلمتجعلهالبحر،

العدو،لتهزمالشخصيةبصفتهاالالهةتقولهاسحريةصيغهيايزش!وتعويذة

فيايزش!الالهةدورإلىاستتاداًوذلكفقطلمال!هاالسحريمفعولهاويسري

.الموتعلىانتصرتعندمااوزيرساسطورة

اشارةفي(العدالة)الهةعليها!تبتميمةعثرعلى،سردينيا)902(جزيرةوفي

اصبحتقدالمصريةالجنائزلةالطقوسانعلىيدلوهذاالمتوفىمحا!مةىإل

)021(-الاغريقيةالموتعقائدضمن

العالممدنفيوجدتالتيالمصريةوالتعاويذالتمائمانذ!رهيجدرومما

الهةمعابدفيتستخدم!انت،الميلادقبلالاولالالفبدايةومنذالقديمالاغريقي

الصلةوثيقةمجملهافيالصغير!انتالحجمذاتالتمائمانويبدو،الخصوبة

)211(.الخصوبةواعادةالشريرةالارواحوطردوالطفلالمرأةبحماية

مالطةجزيرةفيماعتوالالهةحوراختيرعالالهعبدفقدذلكعنوفضلاً

عليهعثرماجملةومن،عبادتهماانتشارعلىتدلاثاريةدلائلعلىالعثوربدليل

383.ص،السابقالمصدر،محمودفايزةصقر،()802

ا!برجزرثاني،وتعدايطاليامنالغربالى،تقعالمتوسطالابيضالبحرفي:جزلرةسردينيا)902(

منهمعدةاقوامح!مهاعلى،تعاقبصقليةبعدالمساحةحيثمنالمتوسطالابيضالبحر

222.،ص6991(،)الرياض،العالميةالعرييةالموسوعةينظر:والوندال.والرومانالقرطاجيون

.386ص،السابقالمصدر،محمودفايزةصقر،)021(

.384ص،المصدرنفسه)211(
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الجواردولوآلهةالصريةالآلهةمجتمعبينالمتبادللأالتأثرات

رأسوبينهمامنهماالهلحلصغيرينتمثالينوَيحملثوباًاغريقياَّيرتديلرجلتمثال

()212(،الحقيقةبيتفي)الخادمعليها!تبالتمثالقاعدةحولنقوشوتوجد،افعى

العديدفيالأخرىالمصريةالهةمنالعديد!ذلكوعبد،ماعتالالهةإلىاشارةفي

فيحانالذينفسهدورهامارستالتيوحتحوروخونسوسوبكومنهمالجزرمن

213(.مصز

المصرية:الالهةمجتمععلىالاغريقيةتأثيرالالهةب(

،(serabis)سيرابيسالالهمصرفيعبدتالتيالاغريقيةالالهةمقدمةفيياتي

جمعولقد،)215(وزيوسوهاديس)214(اوزيرسالال!ثةصفاتيجمع!انالذي

فصار،الاحياء()عالموالعلوي(الاموات)علمالسفليالعالمينعلىالسيادةسيرابيس

.)216(تحتهاوماالارضفوقماعلىيسيطر!ونيأمعبودأبذلك

عائلةبايجادالاولبطليموسا!للكرغبةالىيرجعالالههذاشأنارتفاعان

الالهمنيتألفبثالوثيتمثلذ!ياختيارالىالملكهذاعمدفقد،لممل!تهالهية

المصريينعندمألوفامروهذا،حريوقراطوالالهايزش!والالهةسيرابيس

382.ص،نفسهالمصدر)212(

385.ص،نفسهالمصدر)213(

تستقر،حيثالسفليالعالماله،وهوزيزسالالهشقمِق،وهوالاغريقيةالالهةهاديس:احد)214(

السابق،،عماد،المصدرحاتمينظر:الموش.ممل!ةعلىايضايطلىَ،واسمهالموتىارواح

67.ص

أثار!ؤدراسات،+الرومانيالعصرفيمصرفيالشمسيةالمعبوداتتصولر*،منى،حجاج)215(

،اج،الثانيةالعلميةالندوةالمربالآثاريينلجمميةالثالثالملتضكتاب،المرييالوطن

957.ص،م(0002،)القاهرة

ذ.08ص،السابقالمصدر،،منىحجاج)216(

494.ص،السابقالمصدر،اوبوابيهجانينواندريه،ايمار-
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يعالرالفصل

لانهاختيارهفيموفقاًالملك!انفقدواحد(-،الهفيالهمنا!ثروالاغريقءدمج

واحد)217(.آنفيالاغريقيوالذوقالمصريالدينيالحسارضى

القديمة،مصرفيالحياةجوانبمنمهماًجانباًيمثلالسحر!انولما

الثالوثاعضاءي!تسبانالطبيعيمن!انفقدالارتباطاشدبالتههاومرتبطاً

عديدةمهامفيهتودي،للسحر)218(الهةايزش!فالالهة،سحريةخصائصالجديد

فانهالفرعونيالثالوثفياوزيرسمحلحلوالذيسيرابيسأما،العصوراقدمومنذ

مقبولاًتجعلهمصر!ؤقديمةجذوراًمنحهبهااريدخصائصاوزيرسمنا!تسب

للوحيالهفصارالسحر!انالخصائصهذهبينومن،الجديدالثالوثرأسعلى

اشفاءعلىمقدرتههيوبقوةالسحرعالمادخلتهالتيالخصائصا!ثرولحن

"الاأمعبدفيالمريضنومأث!اءالوحيطريقعنيأتيالعلاجو!ان،المرضى

.)921(الدواءلهيصفأوعلتهمنويشفيهللنائميظهر!انإذ،سيرابيس

الذقيمنفسمدينةفيالموتىالهحابياوزيرمناسمهسيرابيسالالهاتخذ

منمستوحاةحانتالجديدةصورتهغيران،ابيسالعجلصورةفيالمصرلونصوره

اسمهالمصريةالالهةمناخذقدي!ونوبهذا،هاديسالاغريقيالموتىالهصور

بهيأةصورفقد،(22O)خصائصهوبعضشلهالاغريقيةالالهةومنخصائصهوبعض

وايزس!سيرابيسالسحندريالثالوثتصولرفيالسحرلة"الخصائصحسينالعزيز،عبد(217)

الملتقىحتاب،المرييالوطنآثار!ؤدراسات"،الرومانيالعصرفيمصرفيوحريوقراط

.915صم(0"2،)القاهرة،1ج،الثانيةالملميةالندوة،العربالآثاريينلجمميةالثالث

البحث.من)991(ص،السممنرعالالهشفاءفيالالهةدورذلكحولينظر)218(

502.ص،4ج،القديمةمصر،سليم،حسن()921

.161-162صص،السابقالمصدر،حسين،العزيزعبد-

.161ص،السابقالمصدر،حسين،العزيزعبد)022(

.161ص،السابقالمصدر،مانفريد،لور!ر-
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الجواردولوآلهةالمصريةالآلهلأمجمَمعيينالمتبادلةالتأثدات

شعارهوهوم!يالرأسهيعلوالوقارملامحعليهتبدوطوللةلحيةذي!هلرجل

.)221(المألوف

جاءلسيرابيسقرينةلت!ونايزش!للالهةالاولبطليموسالملكاختياران

بطليموسزمنجؤواسعاًقبولاًالثالوثهذالاقىلذا،الالهةهذهوعالميةشهرةبسبب

فأرسى)ايزش!(بالمعروف)سيرابيس(المجهولعرفقدالملكي!ونوبهذا،وبعده

)222(،المتوسطالبحرشعوبمنوغيرهموالاغريقالمصريونتقبلهاديانةدعائمبذلك

عبادتهيم!نالهإلىالبطالمةالح!امحاجةهوالالههذاوجودي!ونوبهذا

حاجةيلبيالذيالالهعمليعملوانوالاغريقالمصريينقبلمنمشتر!ةبصورة

)223(.آمونأورعاوحورسالالهيفعل!ان!ماوالحا!مالشعب

فيمثلالذي(الطفل)حورساسمهيعنيوالذي،حريوقراطالالهبشأنأما

فياصبعهويضعبالصغارالخاصةالجانبيةالشعربخصلةطفلهيأةعلىمصر

وهذاالاسراتعصربدايةمنذاللوتسزهرةعلىجالساًصورو!ذلك،224(فمه)

.)31(رقمالشصلينظر:و.957ص،السابقالمصدر،منى،حجاج;221(

502.ص،14ج،القديمةمصر،سليم،حسن)222(

.161ص،السابقالمصدر،حسين،العزلزعبد-

223).د،،.246 Morenz, .S Op.ci)

.121ص،السابقالمصدر،مانفريدلور!ر،)224(

الخارجيبالعالمالاتصالمر!زهوالمرحلةهذهفيالطفلفمانالقديمالمصريادركلقد

الرضاعةمدةنهايةإلىتستمرالاصابعمصعمليةوانعمرهمنالاولىالسنواتفيوبخاصة

حلمةوتصولر،القديمةالمصرلةالمناظرفيالامثديمصبتمثيلتبدأوالتي،الفطاموبداية

وردإذالاهرامبنصوصالفمفيالاصبعوضععمليةعرفتوقد،الطفلفمبداخلالصدر

ينظر:للتفصيلفمه(.فياصبعهيضعالذيالصغيرالطفل)حور

الوطنآثارفيدراسات،القديمالمصريالفنفيالاصابعمصدراسةمفيدة،الوشاحي-

الجزء،الثانيةالعلميةالندوة،العربالآثاريينلجمعيةالثالثالملتقى!تاب،العربي

557.ص،م(0002،)القاهرة،الاول
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الرابعالفصل

بهذاالازليالمحيطمنبزوغهايمثلإذالشمسبعبادةمباشرارتباطعلىيدل

تمثلمنحوتةاللوفرمتحفوص!،المشرقةالصباحشمسهوفحريوقراط،الش!ل

فيوماس!ا،اليمنىيدهرافعا،اللوتسزهرةعلىيجلسعارياًطفلاًحريوقراط

وعلى،اليورايوسثعبانيظهرالايسرالجانبعلىواسفلهااللوتسبزهرةاليسرى

الخلفمنمحاطحريوقراطوجسمقمحوسنابلالخشخاشنباتوبجانبهتاجرأسه

)225(،الحوافنحومتجهالقرصمر!زمناشعتهتخرجالذيالمشعالشمسبقرص

اليمنىيدهوسبابة،جوادصهوةممتطياًالرومانيالعصرفيحريوقراطالالهوصور

شعاعاً)226(.عشراتتابهاهالةرأسهوتعلوفمهنحوتتجه

!انالذيديونيسوسالالهمصرفيعبدتالتيالأخرىالاغريقيةالالهةومن

الاطوارغريبالالهوهذا،وخارجهابلادهمداخلالاغريقلدىورهبةباحتراميحظى

البطولةوالهالآخروالعالمالاسرارواله،الخمرةالهفهو،المتتاقضات!لويحمل

والشعراء)227(،الشعروالهوالحرمالعاطفةوالهوالزراعةالخصوبةوالهوالمغامرات

منعديدةمعابدلهواقيمت،اوزيرسبالالهمصرإلىدخولهعندالالههذاارتبط

بطليموسالملكإلىبناءهيرجعوالذي،الاس!ندريةجؤاقيمالذيالمعبداهمها

واجزلالالهبهذا!ثيراًاهتمالذي،م(ق246-مق)228285(فيلادليفيوس)

582.ص،السابقالمصدر،منى،حجاج

.583ص،المصدرنفسه)226(

،*والرومانيالبطلميالعصرينجؤمصرفيديونيسوسعبادة"مرا!ز،رشديالسيد،محمد)227(

العلميةالندوة،العربالآثاريينلجمعيةالئالثالملتقى!تاب،العرييالوطنآثار!ؤدراسات

.96ص،م(0002،)القاهرة1،!،الثانية

0018-178.L..E .M، pp-

بطليموسابوهمصر،اشر!هح!مواالذينالبطالمةالملوك:احدفيلادليفيوسبطليمو!)228(

،لقبالالهةمصافالىنفسهرفعثم،ومنوامهاباهبتاليه،وقامالحىص!معهالاول

.ينظر:لاختهبالمحب

.345ص،14ج،القديمةمصر،سليم،حسن-
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الجواردولوالهلأالمصريلأالآلهةمجتمعبينالمتبادللأالتأثيرات

اختفىثموالرومانيالبطلميالعصرينطوالقائماًالمعبدبقيوقدالعطاءل!هنته

مدينةتوسعبسبببناءهيعادولمتهدموربمابقاياهعلىيعثرولمبعدفيما

922()
وفضلا.اخرىجهةمنالوتتيةوانحسارالمسيحيةوانتشار،جهةمنالاس!ندرية

وفيلةمنفسفيأخرىمعابدالالهلهذااقيمتالاس!ندريةفياقيمالذيالمعبدعن

!انتالالهلهذامعابدفيهااقيمتالتيالمدنجميعانذ!رهيجدر،ومماوطيبة

العبادةطقوسممارسةبانالاعتقادإلىيدعووهذااغريقيةس!انيةتجمعاتتضم

الدينيالتسامحسياسةإلىذلكويرجعمعبوداًاغريقياًل!ونهالاغريقعلىاقتصرت

منتشاءماتعبدمصرتعيشجالية!لحقمنفاصبحالبطالمةالملوكانتهجهاالتي

الهة)023(.

!انالاغريقيالعالمفيالمصريالتأثيرانإلىنخلصانيم!نتقدمومما

الاغريقيالتأثيرأما،!ريتفيالآثاريةالمخلفاتا!دتهماوهذالتأثرهاسابق

بعدمصروصلالذيالعس!ريللتوسعمصاحبو!ان،جداًمتأخرمصرفهوعلى

ألاغريقيةللسيطرةمصرخضوعمنالرغموعلى،لهاالمقدونيالاس!ندردخول

التجمعاتحاجةلتلبية!انتاغريقيةبصبغةصبغتالتيالالهةاننجدفاننا

.أخرىجهةمنسياسيةولاغراضجهةمنمصرفيوجدتالتيالاغريقيةالس!انية

علىحافظتالاغريقيةبالالهةتأثرتالتيالمصريةالالهةاننجدو!ذلك

الالهةوا!ثر،هيأتهاالاتقغيرولم،واسمائها،وضائفهاوهماالاهميةغايةفيامرين

وعبدتسحريةقوةتملك!انتالاغريقيالعالمفيعبادتهاانتشرتالتيالمصرية

الأمراولجؤللبحارةالحاميةالالهةدورمثلت!ذلكالشريرةللارواحطاردةبوصفها

الهةعبدتو!ذلك،والشفاءللصحةالهةبوصفهاعبدتإذالنا!لجميعثمومن

.72-73صص،السابقالمصدر،رشديالسيد،محمد()922

85.ص،السابقالمصدر،رشديالسيد،محمد)023(
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الرابعالفصل

المدنمعظمفيعليهاعثرالتيوالتعاويذالتمائمعليهدلتماوهذاالخصوبة

العالمفيواسعوبش!لعبدتالتيالمصريةالالهةانيؤ!دوهذا،الاغريقية

مصردخلتالتيالاغريقيةالالهةتمتلهالمتأثيروقوةاصالةتمتلكالاغريقي

الاغريقي.السياسيالنفوذلامتدادمرافقة

لمانتشارهاانالاالح!امالهةهيالاغريقيةالالهة!ونمنالرغموعلى

الالهةعبدواالذينمعظمانيرجحإذ،المصريةالالهةعبادةلانتشارموازياًي!ن

الذينمصر،واناستوطنتالتيالاغريقيةالجالياتمن!انوامصرفيالاغريقية

عبدتمعمقارنة!بيرةنسبةيش!لوني!ونوالمالمحليينالس!انمنعبدوها

الاغريقية.البلادفيايزشى
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الخامسالفصل

الموتآلهة

القديمةالمصريةالديانةف!الآخروالعالم

المَديملأالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتأولاً:

الاخر.العالمالهلأ:ثانيأ

التعفيط.:ثالثأ

الدفن.طقوسد:وابعاً

الموتى.حملأمعا:مساًخا
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الغامسالفصل

الخامسالفصل

الموتالهة

القدلِمةالمصرلِةالديانةف!الاخروالعالم

V:المصريلأ:الديانلأفماالاخروالعالمالموتولأ

فيي!نولم،المرضبعد!النقاهةبانهنقوشهمءالموتالقدماءالمصريونوصف

تتم!نالنوممنضربانهأو،ا(الاخزالعالمفيخطواتتليهاخطوةسوىنظرهم

العالمفيمعهوتستأنفجديدمنالجسدالقبرفتتقمصإلىخلالهتعودانالروح

الدنيا)2(.فيالحياةعنشيءفيتختلفلاطبيعيةحياةالاخر

منوبدلاً)3(،عليهوالتغلبالموتلغزحلالقديمةالمصريةالديانةتحاولولم

عندالموتف!انالاخر،العالمفيللحياةمقدمات!لهاالدنياالحياةجعلتذلك

فآمنواواقعياًموقفاًالموتظاهرةمنووقفوا،الخالدةالحياةبدايةالقدماءالمصريين

)4(.القدومذلكمبرراتأوقدومهاسبابعنيبحثواولم،لهواستسلموا،بحتميتة

.ا،الفرعونيالعصرالمصرلة-الحضارةتارلخ،المصريينقدماءعند"الطب،بول،غليونجي1()

564.ص،بت(،)القاهرة،1مجلد

191.091-(2.Morenz,,.S Op. c،،)pp)
الديانةفيوجدنامثلماالموتعلىللتغلبمحاولةالقديمةالمصريةالديانةفيلاتوجد)3(

نيلإلىهدفتالتيمحاولتهمن!ل!امشإليههدفماوبالتحديد،القديمةالعراقية

.الموتضدثورةتعدوالتي،الخلود

89.ص،السابقالمصدر،فاندييهجاكواتيين،دريوتون()4

05.ص،(5991،)دمشق،الشرقيةالدياناتفيالموت،حسين،العودات-

.133ص،السابقالمصدر،محمد،الخطيب-
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القديمةالمصريلأالديانلأفيالاخروالعالمالوتالهة

لك،رسولٌاتاك)اذايأتيماالقديمةالمصريةالنصوصاحدفيوردفقد

فالموت،منيتكلاتعرفانك،صغي!إَلازلتانيتقلفلا،ضدكليعملاهبتهواخذَ

الذيالرجلفييتحى!ما،امهذراعيبينيرقدالذيالطفلفيويتحىياتي

عتيا()5(.ال!برمنبلغ

عن)الجسد(الماديالعنصرانفصاليمثلالموتانإلىالقدماءالمصريوقذهب

لاروحأيمتلكالإنسانانيعتقدون!انوافقد،)6(الانسانفيالروحيةالعناصر

شيدوالذلكالقبر،فيإليهوتعودالموتلحظةتفارقهول!نها،الجسدبموتتموت

الحجريةالتماثيلوصنعوا،موتاهمجثثوحنطواالضخمةاليها!لوبنواالاهرامات

عوضاًالتمثالالروحترافقالبلىالجسداصابماإذاحتىالطبيعيالإنسانبحجم

معه)7(.وتخلدبهوتأنسالجسدعن

تقدرالتيهيفانهاالحياةوبدايةالخلقعنالمسؤولةهيالآلهة!انتومثلما

:)انماياتيالمصريالمتحففيمحفوظتمثالع!!"لى!تابينصفيوردإذ،الموت

الموتواضحاًانويظهر()8(،الالهالىيتضرعان...عليهيعمر،انيريدانسانأي

احدجؤيردإذ،)9(الخلققبلغيرموجودةظاهرةوهو،ال!ونيالنظاممنجزء

،الناستت!ونانقبل،السماءتت!ونانماياتي:)قبلالمصريةالاهراماتنصوص

ا(.()ْالموتيت!ونانقبل،الالهةتولدانقبل

.933ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان)5(

.79ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،درلوتون)6(

.05ص،السابقالمصدر،حسين،اتالعود-

103.ص،لسابقاالمصدر،فاروق،لدملوجيا()7

46.ص،صورةفيفحرة،ايريك،هورنونج)8(

.26ص،الفلسفةقبلما،واخرونهنري،فران!فورت)15(
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الغاسدالفصل

ف!لهاوالموتوالالهةوالناسالسماءخلقبينتاماًتطابقاًنجدالنصهذافي

غفلٌلهاالسابقال!ونيوالنظام،قديمةخالقهقوةبفعلالوجودإلىجاءتمخلوقات

ولدتالالهةاننجدو!ذلك،الخلقفعلسبقتالتيالخالقةالآلهةباستتتاءمنها

فيالآلهةعلماًان،جنسهامنلهاسابقوجودعلىيدلوهذا،تخلقأوتتونولم

.للموتمعرضةالقديمةالمصريةالديانة

عندواحداًعالماًيفصلرقيقاًحاجزاًيمثلالموت!ونمنالرغموعلى

فييختلفلااخرعالمفيلهااستمراراًبلالحياةنهايةي!نلملانه،المصريين

يتصلالميتانالقدماءالمصريوناعتقدوقد(،11الدنيا)الحياةعالمعنجوهره

ي)1قبر:شاهدعلىمدون!تابينصفيوردفقدشؤونهمفيويتدخلبالاحياء

()12(.الاعظمالالهامامواقاضيه،النسرمثلبهامسك...سوفقبرييدخلشخص

هوالخارجيبالعالمخلالهمنالاتصالالمتوفىيستطيعالذيالمنفذو!ان

تطورثمالمقبرةجدارفيفجوةبوجوديتمثلالامربدايةفي!انالذيالوهميالباب

البابهذافوقنحتتوقد،الابديالمنزلمنوالخروجبالدخوليسمحبابرسمإلى

يستقبلوهوايضاًصور!ما،القرابينمائدةوامامهالمتوفىفيهاصورلوحة

)13(.القرابينحامليمنمجموعة

يبحثانالالهيبقىلاتركفانالميتبتغذيةالاهتمامالاحياءعلىتوجبوقد

قبلينتمّمجوعاًالموت!روبيعانيهووبينما،والخبائثالفضلاتبينغذائهعن

)14(.اياهباهمالهموذلكبهعليهح!مواالذيالعذاببسببالاحياءمنهلا!ه

238.،لسابقالمصدرا،خزعل،جديلماا(11)

151.ص،السابقالمصدر،احمدرشيدوجمالسعيدسامي،الاحمد)12(

(13 Manuelian,,.P "A case of prefabrication. The False door of Inti" in JARCE)
012.118-,135oV.pp

185.184-(14.]kram,,.S Death and Burial in Ancient Egypt, (London,)3002،pp)
59.ص،2390)القاهرة،حسنسليمترجمة،المصريينقدماءديانة،ج.،استيندورف-
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القديملأالصريلأالديانلأفيالآخروالعالمالوتالهلأ

اسمعليهواطلقوابالموتىخاصعالمبوجودالقدماءالمصريوناعتقدلقد

استعملتوقدالاستعمال!ؤاسبقالأولىوالتسمية،))دوات(أو)،كاة()دات(

الاخرالعالمعلىحذلكولتدل،!لهاالسماءعلىلتدلالاهراماتنصوصفي

15(.الاخرالعالمفياوزيرسمملحةعلىلتدلاستعملتالوسطىالدولةومنذ

ال!لمة))هذهبدجالاستاذويقول،(الاسفل)العالمالىخطأترجمتوقد

يعنيلاالعالمهذاانبجلاءالمعلوممنول!ن(السفلي)العالمالىعمومأتترجم

غيرللحلمةالحقيقيالمعنىلانشاعتقدالترجمةهذهوانعالمنااسفلعالم

انالمحتملومنالاوائلالمصريونصاغهامفاهيموتعبرعنجداًقديمةفهيمعروف

فيانفسهميرهقوااندونالحلمةاستخدمواالذينلخلفائهمغيرمعروفةت!ون

مفهوملانايضاًصحيحةغير)جحيم(إلىالحلمةوترجمة.الفعليمعناهاتحديد

المصرية-الدينيةالمدارساغلبعلىغريبةاف!ارأيمثلالمعاصرينلدىالجحيم

م!انأ!انتسواءدوات(أو)داتب!لمتيالخاصةالدلالات!انتومهماعموماً

تعتبر!انتالبدايةفيانالثابتفمنغيرهأولاحقةعصورفي!ماالاشرارلعقاب

حلجؤموتهاأوغروبهابعد)رع(الهالحةالشمسخلالهمنتمرالذيالمحان

(()16(.صباح!لمجددةالسماءمنفيهتشرقالذيالجزءإلىرحلتهافيمساء

ذهبوافمرة،دقيقاًتحديداًالاخر()العالمموقعيحددوالمالمصريينانويبدو

جؤوثالثة،نوت(الآلهة)بطنالشمسقبةخلفواخرى،الارضاسفليقعانهإلى

المدوناتلناوتصف)17(،الارضباطنجؤم!ان!لجؤتمتدالتيالمياهجوف

.172ص،السابقالمصدر،مرجريت،مري()15

04..pO.93-cit, pp,.ثا!.Shorter, A-

991.ص،المصريينآلهة،ولس،بدج(16)

,Anthes,,.R "Egyptian theology in the third Millennium .BC "in JNES 128oV-

.186185-".9(،)591

.162ص،السابقالمصدر،رندل،رك,(17)

Shorter,.A.."،خور،004 W-

238

http://al-maktabeh.com



الغاسدالفصل

تتاظروهيقسماًعشرةاتثتيم!انياًالىينقسمبانهالاخرالعالمالقديمةالمصرية

تحرسهابوابةفيهاالاقساممنقسمو!لليلاً)118،الشمسلرحلةالمطلوبةالساعات

أسماءمعرفةمنرعللالهلابدوحان)91(،بعيدةلمسافاتالنارتتفثمفترسةافاعي

الاخرالعالماقساموتسمى2(،فيها)ْليلاًمرورهاث!اءلهتفتحل!يالبواباتحراس

)21(.مخيفةومخلوقاتوالارواحبالالهةمأهولةوهيالمغاراتأوبالحقولعشرةالاثنتي

ولا،تمامأومظلم،عميق)عالمبانهالاخرالعالميوصفالموتى!تابوفي

()22(.العالمخلقسبقالذيالازليبالظلاممملوءةاعماقهوابعد،ابدألهنهاية

ظلام،النومارض،)الفرب:نقرأالاخرالعالملنايصفاخردينينصوفي

ولا،اخوانهميرواانيستطيعونولا،شغلهمهوالنومهناكيعيشونوالذين،!ثيف

بجانبهموالماءعطاشى،واطفالهمزوجاتهمعنحجزتوقلوبهم،امهاتهمولاابائهم

الوحوشبسببمرعبمحانالاخروالعالم،فيه()23(همالذيالمحاقيعرفونولا

ال!املالضوءبغيابالرعبهذاويتزايد،فيهتتسىالتيوال!ائناتوالشياطين

المؤذيةال!ائناتمعمقابلةايةالمتوفىيتجنباناجلومن)24(،الليلظلامعمقفي

وتقدم،ال!ائناتهذههويةتحددبمفرةالاستعانةيم!نهالاخرالعالمفي

قاعةإلىيصلحتىدهاليزبثلاثةيمرالمتوفىوحانتجاوزها)25(،جؤالمساعدة

منمار!لإلىسعيرهيصلالازرقاللهبمنمصنوعالأولالدهليز،المحا!مة

77.ص،صورةفيفحرة،ايريك،هورنوج)18(

18ص،السابقالمصدر،الن،شورتر)91(

184.,.S.Op. cit, p02(،*،كل!لاأ(

185.،".d21(أول(

97.ص،صورةجؤفحرة،ايرلك،هورنو!)22(

002.(23.891-Morenz,,.S Op. c،4)pp)
(24.187,Anthes, ,ROp.cit,)p

257.ص،السابقالمصدر،مي!سفافار!ريستينوديمتري،ميحس)25(
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القديملأالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

فهواللهيبمنالمتوفىينجواناجلومن،السماءإلىلهبهاطرافوتصل،بعيد

)الفحميدعىالذيالدهليزهذاحار!بهيتمتعماويصف،آتوممخاطباًالالهيتوجه

علىيعيشالذيالالههذامن)انقذني:فيقوليساعدهليبهوشمتنجدالاسود(

علىيقوموالذيالإنسان!جسدوجسدهالحلبراسراسهتشبهالذي،الضحايا

()26(.القلوبوينتزعالظلاليبتلعوالذي،النيراننهرجوانبحراسة

النيرانيبصقوهو(العاليينالقرنين)ذواسمهحارسفعليهالثانيالدهليزاما

ول!ي،(العظمىالنيرانفي)القائميدعى!ائنالدهليزهذا!ؤويوجد،فمهمن

انقاذهمنهويطلباوزيرسالالهإلىيتوجهانعليهالدهليزهذاشرورالمتوفىيتجنب

ساحن،الفاسدةوالاشياءالعفنيلعق)الذيالارواحيسرقالذيال!ائنهذامن

()27(.الظلماتفييعيشونالذينحليخشاهالذي،الليلسيد،الظلمات

مراحلاربعةمنولتحونخطورةالدهاليزا!ثرمنفهوالثالثالدهليزاما

تجاوزهمنالمتوفىيتم!نل!اواذا،تدرلجياًبالارتفاعتأخذحيثنيرانهاشدةتتدرج

انقاذهرعالالهأوآتومالالهمنالمتوفىيطلبوهنا،الابديبالهلاكعليهيحىفانه

اصابعهمتسببالذينهؤلاء،الجراحباحداثالمحلفينهؤلاءمن)انقذني:فيقول

.لن...مراقبتهممنالتخلصيمحنلاالذين،..ه.بالمذابحيقومون.الذين..الالم

()28(.محرقتهمادخللن،لا،نارهمفيادخلولن،جسديسحاحينهمتمزق

لان،الفربجهةجؤيقعالموتىممل!ةأوالاخرالعالمإلىالمدخلوان

العالمعلىدالالاتجاههذافصارالغربجهةفيتختفيالشمسانرأواالمصريين

منالشرقيالجانبعلىمقبرتهتقامانمام!انموقعتطلبإذاوحتىالاخر،

258.ص،السابقالمصدر،ميصسفافار!ريستينوديمتري،مي!س)26(

27)،"اْ."185. Ikram,,.S Op.)c

925.ص،السابقالمصدر،مي!سفافارو!ريستينديمتري،ميصس-

026.ص،نفسهلمصدرا)28(
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الخاس!الفصل

بلفهالذيالجميلالغربعنذلكمنالرغمعلىتتحدثالمقابر!تاباتفانالنيل

(.92)المتوفى

يس!نهالذيللعالممداخلتمثلالمقابرانالقدماءالمصريونتصورو!ذلك

المدخلعنففضلاًالاخرالعالمبواباتبشأناما،ليلاً)03(الشمسوتضيئه،الاموات

س!ين)31(،بيدهيمسكنحيفحارسواحد!لعلىابوابسبعةهناكالرئيس

برازهمنيأ!لوالذيوالغاضبالنابح:منهامخيفةسماءأيحملونالبواباتوحراس

والذيالنيرانعيناهتقذفوالذيالدماءومصاصالحارةالناروذوعالياًيصيحوالذي

)32(.الال!احيهلك

منها:عديدةالاخرتسمياتالعالمعلىالقدماءالمصريوناطلقوقد

وهوا!ثر،المختفيالم!انأوالغربارضويعني،(Imentet)ايمنتيتا(

)خنتيابيدوسمدينةالهمستقرالاصلجؤ!انانهويرجح،انتشاراالتسميات

امينتو()33(.-

الموتى.ممل!ةويعني4-!فى(نتر)*،،حرت2(

الاسفل.العالمويعني(I)يي!ايجرت(3

البارد.الم!انويعني(Kbhw)قبحو(4

المقدسة.الأرضويعني)ي!ك!4(زسرت(5

.932ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان()92

59.ص،السابقالمصدر،واخرونإبراهيم،رزقانه)03(

32(.)رقمالشحلينظر()31

.701-601صص،...الملوكوادي،ايرلك،هورنوج)32(

102.ص،المصريينالهة،ولس،بدج)33(
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القديمةالمصريةالديانلأفيالآخروالعالمالموتآلهلأ

.الحياةارضولعني(ta-ankh)تاعنخ6(

)34(.اعلىإلىالمرفوعالم!انويعنيأ(h)،ححثنت7(

ودواتسفلىدواتإلىيقسمفهومصرتقسيمهفييشابهالاخروالعالم

المنطقةفطول،الدنيافيمثيلاتهامنشيء!لا!برفيمقاييسهولحنعليا)35(،

فيهالموجودةالأشياءو!ذلك،باسرهالنيلواديمناطولالاخرالعالمإلىالمؤدية

المبار!ونويحصدهاهناكتنبتالتيالقمحفاعواد،الدنيافيمثيلاتهامنا!بر

قدماً)36(.ا5منا!ثرارتفاعهايبلغإذالأرضعلىهيماا!برمن

الاخرالعالمالهة:ثانياً

ontiأ(خنتي-امينتو) amentu:)لم!أ

ومن،37(الاخزالعالمفيهمومنالامواتالهأيالغربيينالهيعنيواسمه

ماعصورمنذالراقدآوىابنبهيأةالالههذاعبدوقد)38(،الغربأهلاولالقابه

مصرلتوحيدالممهدةالاسرةزعماءفيهادفنوالتي3(،ابيدوس)ومدينةفيالتاريخقبل

خنتي-بالالهموتهمبعديتحدون!انواالذين،4()ْالاولىالاسرةملوكو!ذلك

الهاأيامينتو-خنتييصبحالمتوفىالملكاووالزعيم،لهملقبااسمهوياخذونامينتو

5.36ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،ابراهيم)34(

.158ص،السابقالمصدر،خالد،الحميري)35(

.901ص،...الملوكوادي،ايريك،هورنوج)36(

649.،3..", "Chontament" inLA Voll,,)7591( pس!،حلا،أ(37Griesha)
.936ص،السابقالمصدر،مي!سفافارو!رلستينديمتري،مي!س-

.82ص،2ج،القديما!لصريالادب،سليم،حسن)38(

.178177-.pp..،..ولte"93)اْع Saied, ,.A Gotterglaube and Gott)

مصر،فيالاسراتوبدايةالتاريخقبللعصورماالعامةالخطوطعلي،رضوان،)04(

49.ص0002(،،)القاهرة
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الخامسالفصل

البعثةعثرتحيثابيدوسفيالم!تشفةالاثارعليهدلتماوهذا(،41الاخزللعالم

بالالهوالملوكالزعماءاتحادفيهمايظهرختمطبعتيعلىهناكنقبتالتيالالمانية

.42()وفاتهمبعدامينتوخنتي-

!املاً)43(،!هنوتياًنظاماًفيهالهو!ان،ابيدوسفيمعبداًالالهلهذابني

خنتي-الالهوضائف!لانتقلتابيدوسمدينةعلىاوزيرسالاله!هنةاستولىولما

خنتي-اوزيرس-بوصفهاوزيرسيخصالمعبدواصبحاوزيرسالالهإلىامينتو

علىبالسيادةالاهراماتنصوص!تابةبدايةومنذاوزيرستفردثمومن،امينتو

إلىيتحول!انانبعداوزيرسإلىالاخرالعالمفييتحولالملكوصارالاخرالعالم

امينتو)44(.خنتي-

ازعجالقابهاحدوجعلهامينتوخنتي-الالهعلىوغلبتهاوزيرسسيطرةان

هوجديداًاسماًعليهواطلقوامعبودهمديانةتطويرإلىوافلضامينتو،خنتي-!هنة

)انوبيس()45(.المتأخرةالعصورفييعرف!ماأو)انبو(

:(Anubes)انوبيسأو(Anpu)انبو2(

الالههذا!هنةابتدعهامينتو/خنتي-الالهعنمتطورةصورةالالههذايعد

وأآوىابنبهيأةانوبيسعُبدوقد)46(،القديمالههمعلىاوزيرساستولىانبعد

()48(.المقدسةالأرضب)سيديلقبو!ان،آوى)47(ابنوراسانسانبجسم

41)ةte."،....ول.178 Saied, ,.A Gottergiaube and Gotthe)

,re.649.,.ROp. cit, pي+(42Griesha)
43)."،.....ولع،اْ.178 Saied,,.A Gotterglaube andGotthe)

،4 .p .178 And also: Saied,,.A"Gotterglaube and Gottheiten in der vorgeschichte44(أول(

0018.andFruhzeit Agyptens", inASAE Vo1LXXCII,,)3002( p

(45-Saied,,.A "Chontiamenti oder Anubis" in Egyptology at the Dawn of thetwenty)
,firstcentury, proceedings of the Eight International congress of Egyptologists

.476474-.Cairo,002 5,) pp)

476.(46.Saied,,.A "Chontiamenti oder Anubis.،،...,)p
)33(رقمالش!ل!ذلكوشظر.156ص،صورة!ؤف!رة،ايرلك،هورنوج)47(

.173ص،...الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)48(
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القديمةالمصريلأالديانةفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

غيرشرعياًمرةًابناًالالههذاعدالاهراملعصراللاحقةالدينيةالنصوصوفي

للالهابناًوثالثةايزش!منشرعياًابناًواخرى،نفثيسالآلهةمناوزيرسللاله

)94(
الذيالاسفلالعالمسيد)انوبيس(:)انبويأتيما!تابينصفيوردحيث،رع

الذيرعابناءرابع،السماءوسط!انالذيذاك،()الموتىالغربس!اناليهيأتي

رع()05(.قلبفيعظيمةم!انةيمتلك!انلانهاوزير،ليحنطالسماءمنارسله

فيلادخاله!هنتةوسعىمستقلةعبادةلهاصبحتالقديمةالدولةنهايةومنذ

وفعلاً،الاوزيريةوالديانةالشمسيةالديانةوهماالعهدذلكفيالاساسيتينالديانتين

والاله،الشمسيةالديانةفيرعالالهرسلضمناصبحفقدالاتتتينفيمهماًدوراًلعب

الاوزيرية)31(.الديانةفياوزيرسلجثةالمحنط

الديانةفيواسعوبش!لاشتهرانهالارعللاله!رسولدورهمنالرغموعلى

عنالمسؤولالالهمهمةمارسفقدلاوزيرسالمحنط!ونهعنففضلاً،الاوزيرية

منالجددالقادميناستقبالبمهمةيقومو!انالمح!مة)52(،فيالمتوفىقلبوزن

)يبينبجوارهالواقفاعوانهلاحديقول،بعيدمنقادمينيراهموعندما،الموتى

ومدننا()53(.طرقاتتايعرفانهمصر،منقادمانسانانالصوتصدى

بطرقعلمعلىالعراقيل!افةعبرالذيالمتوفىانيعرفانوبيسو!ان

الوسيطبمهمةآنوبيسيقوموبذلك،منهجزءأماحدإلىاصبحوانهالاخرالعالم

477....،،،".(94.Saied,,.A "Chontiamenti oderAnubis)
.Budge,,.W BD, .p CXVII-

95.06-صص،القديمةمصرفيوالدينالف!رتطور،هنريجيمس،برستد()05

154.914-(51.Ritner,,.R "Anubis and the Lunar Dise" in JEA171078591(,)pp)
)34(.الش!ل!ذلكوينطر-

017.ص،السابقالمصدر،مرجريت،مري()52

35.ص،8491(،بيروت-)القاهرة،الدياناتقصة،سليماق-

.262ص،السابقالمصدر،مي!سىفافاروحرش!تينديمتريمي!س!،(33)
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الغامسالفصل

الموجوديناسماععلىيرددحيث،العلياالمح!مةواعضاءالجديدالقادمهذابين

)54(.المتوفىبهاقامالتيالطيبةبالاعمالقائمة

القديمة،مصرمدن!لفيقدسوقدللمقابرحامياًالالههذاو!ان

)حورساسمتحتمعهادمجانهحتىحورسبالالهوثيقةعلاقةلهو!انت

انوبيس()55(.

الانثويالنظيربوصفهاعبدت،(Input)انبوتاسمهازوجةالالهلهذاو!انت

)انبو()36(.مدينةفيانوبيسللاله

:(3Sokar(سوحر)

قبلماعصرمنذمنفسلمقبرةالهاًو!انالاخر،العالمالهةاقدممنوهو

يعنيواسمه،58(صقزراسلهانسانأوصقربهيأةالالههذاوعبد،الاسرات)57(

الصقر)95(.

263.ص،السابقالمصدر،مي!سفافار!رستينوديمتري،مي!س)34(

142.141-.Armour,.R,.A Op. c"4، pp-

29.ص،السابقالمصدر،فرانسوا،دوماس)55(

.19.CDEA,p-

،927ص،الفرعونيةمصرديانة،اريك،هورنونج()56

المطخرةالعهودفيواسمها،العليامصرفيعشرالسابعالاقليممر!زهيانبو:ومدينة

مدينةتسمىالحاضرالوقتوفي!ينوبوليس،هو(والرومانياليوناني)العصرين

)القيس(.

ينطرو!ذلك.188ص،المصريةالاثارومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننور-

)1(.رقمالخارطة

(57.5601.Brovarski,,.E "Soker" inLA Vol,5,)8491()p
358.ص،...الملوكوادي،ايريك،هورنونج-

،".82.(58.....Saied,...A Gotterglaube andGottheiten)
.011ص،السابقالمصدر،فرانسوا،دوما!)95(

245

http://al-maktabeh.com



القديمةالمصريةالديانلأفيالآخروالعالمالموتآلهة

سو!رإلىيتحولالمتوفىالملكان،منفسمدينةفيالاعتقادحاقوقد

فيسو!رالالهاسمدخلالذينالملوكومن،(6Oالاخزالعالمفيسو!رمثلويعيش

اسمهوردوقد!الثانيةالاسرةملوكاحدسو!رحا-نفرالملكاسمائهمترحيب

)61(.سقارةوقائمةتورينبرديةجؤ

ظهرت)ماعتي(اسمعليهايطلقمشهورةاحتفالاتمر!بالالهلهذاو!انت

بتاحالالهمنب!لالالههذاارتبطوقدالاسرات)62(.ماقبلمنذعصرالنقوشفي

اوزيرس()63(.سو!ر)بتا-سميالهاًف!ونوااوزيرسوالاله

جسمكعلىيضيء-خبرى-رع)انال!تابيةالنصوصاحدفيوردوقد

انه،لعينيكالنورويضعجسمكعلىالذيالظلامويمحوسو!ر،مثلتتامحينما

ولنعاك()64(.جثتكعلىيشرقحينماصامدأيقف

4(1!ؤلرس:

وابنهليوبوليستاسوعفيالسادسالاله،(Osiris)اوزير!أو(Ausar)اوزير

ايزش!همااختينله،حورسالالهوابوايزش!،الآلهةوزوج،ونوتجبالالهين

انسانبهيأةيصورو!انالاخر،العالمالههو،()65سيتالالههوواخونفثيس

.66(()الابديةسيد)اوزيرهولهالمصاحبواللقب،7اتف(تاجيرتديمحنط

06)."،،ا5701ْ. Brovarski,,.E Op.)c

4،،ء"5ْ.ء،.....ول83. Gotterglaube and Gotthe!61(أء3ص(

.517(،".196,vals,(Leidenوْلgyptian Fes62)،.ول Bleeker, )J

0601.(63.9501-Brovarski,,.E Op.cit,pp)
.144ص،2ج،القديمالمصريالادب،سليم،حسن)64(

.615(65.Griffiths, .J,.G "Osiris" inOEAE,12oV,)1002()p
,Budge،0،.".!.".)11*ح W-

.241ص،القديمةالمصريةاللغة،الحليمعبد،الديننور()66
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الخاسدالفصل

فقد،تعقيداًالمصريةالآلهةشخصياتا!ثرمناوزيرسالالهشخصيةتعد

في!ذلكواختلفوااسمهمعنىفيواختلفوا،عبادتهاصلتحديدفيالباحثوناختلف

67()
الاله:هذاعبادةاصلفياراءعدةقيلتوقد.مقتلهقصة

مل!اانهعلىطيبيةروايةوتصفهبشرياصلمنانهيقول:الأولالرأي

و!ان،والثراءالامنلهافيجلبممل!تهحدوديوسع،الدوامعلىمنتصراً،خيراً

بتحويلوذلكمواطنيهلتمديننفسه!رسوقد،العدلويقيمالنزاعاتيوقف

وترييةالزراعةالناسعلمفقدالتحضر)68(.إلىالبدائيةمناليوميةحياتهممجرى

وعلمهم،سلو!ياتهمبهالينظمواالنواميسمنظومةواعطاهموالفنونالماشية

احدفيجاءفقد)96(،الالهةتجاهيمارسوهماانعليهمينبغيالتيوالعبادةالتبجيل

،...ابيهم!انالابنووضع،الضفتين!لتاعلىالعدل)نشرال!تابيةالنصوص

المل!يةمنحته،مقدرتهعظيمالأرضرأتولما،مبرماًقضاءاَناوأهمنعلىوقضى

رخاء()07(.فيالارضانتحياحتى

راقداًصورحيثوالفيضانبالخصوبةمرتبطالهانهيقول:الثانيالرأي

الحنطةمحصوليمعالموتى!تابمننسخاقدمفيارتبطوقد،النباتاتمنهوتخرج

81.97-(67.Saied,,.A Der astrale Gott Osiris,pp)
05.48-(68.Griffiths, .J,.G The origins of Osiris and his cul،"pp)

Watterson,,.Bم Op. cit, pp. 45ff-

.151ص،الفرعونيةمصر،حمدا،فخري-

.84ص،الفرعونيةالديانة،والس،بدج-

،)بيروت،المنقرضةالوضعيةالديانات-السماويةالاديانموسوعة،محمد،العريي-

.914ص،5991(

52..(96 Griffiths, .J,.G The or8 gins of Osiris...,)p
.Budge,,.W .B,D .p CXIII-

.101ص،السابقالمصدر،رندل،!لارك()07
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القديملأالمريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

واني،اوزيرس)انيالموتىاحدلسانوعلىالنصوصاحدفيجاءوالشعيرفقد

شعير()71(...واني.حنطة!حبةوانمواعيش

علىوالنباتاتوالتريةوفيضانهالنيلوبخاصةوالمياهاوزيرسالالهعبدوقد

إلىيعودنصو!ؤ،اوزيرس()72()تدفقيسمىالنيلنهر!انفقد،واحدةنفسانهم

فيعظيم،حقأالنيل)انكفيهجاءم(ق1147م-ق)1153الرابعرمسيسالملك

فيك()73(.الذيبالندىيعيشونوالناسفالالهة،الفصولباحورةفيالحقول

الفصلففي)رع(بالالهوثيقاًارتباطاًارتبطشمسيالهانهيقول:الثالثالراي

فيتس!نالتيالنفس)انااوزيرسلسانعلىوردالموتى!تابمنعشرالسابع

ويجدجدومدينةالىيذهبحينمااوزيرسانهاذن؟هذاما،!لتمهماالنفسين

داخلفيال!ينونةإلىالانفسوتخرجالالهانيتعانقهناك،رعنفسهناك

مشهدعلىعثر،(Nefertari))75(نفرتارياحمسالمل!ةمقبرةوفي()74(،النفسين

نصينبينهمانقشوقد،!بشبراسمومياءوبينهماونفثيسايزش!الالهتينيصور

.112صالضمير،فجر،هنريجيمس،برستد)71(

16..L..E ,M p-
913.(72.138-David,,.RReligion and magic in ancient Egyp،, (London,,)2002pp)

.63ص،لسابقاالمصدر،مانفريد،لور!ر-

.111صالضمير،فجر،هنريجيمس،برستد(73)

(74.48.Budge,,.W The Gods of the Egyptian,)p
Budge, W،.،*.!." CXII-

52..ths,.J,.G The Origins of osiris..., pبممiك!

وامم(،ق1525-مق)0155الأولاحمسللملكالمل!يةالزوجةهي:نفرتارياحمس()75

مقبرتهاعن!ارترهواردالمنقب!شف،م(ق4015-مق)1525الأولامنحوتبالملك

ينظر:النجا.ابولدراعالشماليةالحافةعندطيبةفي،م1491عامفي

.171ص،السابقالمصدر،تشارلز،نيمس-
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الخامسالفصل

،اوزير(في)يستقر(يرتاحالذي،رعالاله)انهيأتيما(اللوحة)يمينالأولجؤجاء

في)يستقر(يرتاحالذياوزيرالاله)انهيأتيما(اللوحة)يسارالثانيفيوجاء

بعدفيهاالروحوبعث،صباح!لفيالشمسشروقيعتمدارتباطهماوعلىرع()76(،

نصيأتيوفيمااوزيرسمعرعفيهايتوحدترتيلة7اني(برديةفيجاءوقد،موتها

الصور،متعدد،!ع(ي)1الافقحورسالخير،،الخلودرباوزير،)سبحانالترتيلة

منفخالق،شتتالمقصورةرب،هليوبوليسفياتوم(سو!ح)بتا-،الطلعةبهي

الادنىالافقفيتغربحينما)الآلهة(ستحميكالاخر،العالمفيالمرشد،والتهها

()77(.والدوامالخلود.فانت..سلامفيايزش!وتعانقك،للسماء

العالمالىيدخلالذيفرعواوزيرسرعبينللعلاقةتفسيراخرنجدو!ذلك

واحداً،الهاًالالهانفيصبحاوزيرسالاله)با(مع)با(ءهتتحدالليلفيالاسفل

الموتى!لومعهللشمساليوميالمسارفيمندمجاًاوزيرسيصبحوه!ذا

اعظمجعلوهبل،رعللالهمساوياًالههمبجعلاوزيرس!هنةي!تفولمالابرار)78(.

علةالقديمةالمصريةالديانةفييمثلالذي(الشروقعند)رعخبريالالهانفقالوامنه

والبشرالآلهةموجداوزيرسي!ونوبهذا،اوزيرسانفمنخرجقد!انالوجود

)97(.المخلوقاتوى

,singapore),شMcDonald, .K,.J House of Etern8 ity- The Tomb of Neferta)76(

915.".6(،991

.35()رقمالشل!ذلكوينظر

.156ص،السابقالمصدر،رندل!لار&،(77)77)

86.ص،صورةفيفحرة،ارلك،هورنونج()78

.36()الش!لينظر-

,s.53.p3ةgins of Osi397)ة Griffiths, .J,.G The)o
،3.615." in OEAE,12oVلهأ!"pGriffiths, .J,.G "Os-

.45.Watterson,,.B Op. cit, p-
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القديملأا!لصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالوتآلهلأ

مدينةجؤعبادتهبداتنجميالهاوزيرسالالهانيقول:الرابعالراي

اخذو!ذلك،البشريةالهأةمنهواخذ،)عنجتي(القديمالههامعوادمج)عنجت(،

ابيدوسمدينةالهعلىسيطرذلكوبعد،والمذبةالمعقوفةبالعصاالمتمثلةشاراتهمنه

الالهعلىغطىثمومنالاخر،بالعالمالمتعلقةمهامهمنهواخذ،امينتو()خنتي-

مح!مةوقاضيالاخرالعالمالهبذلكفصارمنفسمدينةفيالموتىالهسو!ر،

)08(.الموتى

بعدالمسيطرالالهوانهبالقمريرتبطاوزيرسالالهانيقول:الخامسالراي

)81(.الليلفيالاخرالعالمإلىرعالالهذهاب

هو)اوزيرس(انذ!رمنلنالابدالاسممعنىفيقيلتالتيالاراءذ!روقبل

بعلامتينالهروغليفيبالخطاسمه!تبالذيالمصريالالهلاسمالاغريقيةالصيفة

اسمه!تبالبطلميالعصروفي،(A،كل)اريو(As)اسأوA(كلو)ار(As)اسهما

صيغوبثلاثواحدوبمقطع،(r،و)اري(Us)اوس:هما)بمقطعينالآتيةبالصيغة

!انالقبطيةوجؤ،(Userو)اوسر(Ausaresو)اوسارش!(Usri)اوسريهي

.(Usiris(82)و)اوسيرش!(Usiri)اوسيريبصيغتينيحتب

هو:الأولرئيسيينقسمينإلىفينقسمالاسممعنىفيالاختلافبشأناما

الاسمقرأوامنوانواحد.بمقطعالاسمقراءةهو:والثانيبمقطعينالاسمقراءة

84.08-.s"in DE Vol,46002(،)0 pp08)!أ Saied,,.A "Der astrale GottOs)

00601.Brovarski,,.E "Sokar" in LA Vol،3 p-

93.ص،مصرالهة،فرانسوا،دوماس-

025

78,(81.Spence,,.L Op. cit,)p
24.(82.Budge,,.W Osiris,)p
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الخامسالفصل

القائلالراياصحاباختلفو!ذلك،مقطعىومعنىقراءةفياختلفوابمقطعين

الاله:لاسموالمعانيالقراءاتاهميليوفيما،المقطعذلكقراءةفيواحدمقطعانه

و)اري(الحىأوالارادةأوالعرشتعنيوالتي)أُ!(منيتألفالالهاسمان10

القاضيوهو،ح!ماً(يعمل)الذيالمعنىفي!ون،)يعمل(تعنيالتي

والحا!م)83(.أ

بهاي!تبالتيالعلامةذاتوهي،العرشتعنيالتي)أُس(منيتالفالاسمانب.

ايزش!()84(.)عينالمعنىفي!ون،)يعمل(تعني7اري(التيو،)ايزش!(الآلهةاسم

وأرع(الاله)قوةالمعنىفي!ون،و)رع(القوةبمعنى)أُس(منيتالفالاسمانج.

رع()85(.الالهعرشيشغل)الذي

(وبذلكعاملأو)صانعبمعنى،و)اري(العرشبمعنىمن)أُس(يتالفالاسماند.

()86(.عرشهيعملأو)الذي(عرشهيصنعأو)الذي(عرشه)صانعالمعنىي!ون

و)اري(بمعنى)عين،أوال!رسيالعرشمن)أُس(بمعنىيتالفالاسمان50

()87(.الحدقةعرشأوالعين)!رسيالمعنىفي!ونأوحدقه(

في!ونالحدقةأوالعينبمعنىري(و)1القوةبمعنى)أُس(منيتالفالاسمانو.

)98(.تحبيباسموهم(العينر,)أو()88(،الحدقةقوةأوالعين)قوةالمعنى

(83.191.Muchiki,,.Y "On Transliertion of the name of Osiris"in JEA Vol76,991(0,))p
315.ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم-

54..ths,.J,.G The o!+ ْْns of Osiris..., pول(84Gri)
,sht.626,.J,.G "Osiris" in LA Vol,4 p!هه!(85Gri)

615..Griffiths,.J,.G "Osiris" in OEAE Vol,2 p-
25.(86.Budge,,.W Osiris,)p

04.38-(87.Shorter,..A,.W Op. ci،،pp)
25.(88.Budge,,.W Osiris,)p

63..Spence,,.L Op. cit, p-

23..(98 Morenz,,.S Op. ci04,)p

251

http://al-maktabeh.com



القديملأالمصريةالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهة

إلىذهبوافقدواحدمقطعمنيت!ونالاسمبانالقائلالراياصحاباما

لآتية:اءلاراا

!ثيراً(.يعمل)الذيويعني،اوسر(أو)اوسرييقرأالاسمان10

!ثيراً()09(.يبي)الذيويعنيسيرس!(،أو)اوسيرييقرأالاسمانب.

()19(.العتيقأو)القديمويعني،الاصلليبيوهو)وسر(يقرأالاسمانج.

مرةعلاقةلهقديمةعراقيةاصولالىولرجع)أشر(أو)أسَرْ(يقرأالاسماند.

.29(اشور)بالالهواخرىمردوخبالاله

المصريوني!نلمجدأقديممعنىإلىيرجعوهو)وسري(يقرأالاسمان50

و()3معناهيعرفونانفسهم

معنىتفيدالجذورهذهوحلاصر(أوازرأو)اسرهوجذرإلىيرجعالاسمان

)49(.الشدةأوالجبروتأوالعرشأوالسلطاناوالقوة

إلىاقربمنهاثلاثةاننجدالالههذااسمفيقيلتالتيالاراءاستعراضوبعد

وهي:القديمةالمصريةالديانةجؤالمعروفةشخصيته

24.(09.Budge,,.W Osiris,)p
391.291-.Muchiki,,.Y Op. ci،، pp-

56..Griffiths,.J,.G The origins of ,.....sirisO p-

،321ص،السابقالمصدر،فهميعلي،خشيم)19(

64..Spence,,.L Op. cit, p-

315.ص،نفسهالمصدر)29(

317.ص،نفسهالمصدر

.323ص،نفسهالمصدر)49(
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)59(

)69(

)79(

;8)9

الخاس!الفصل

الحا!م،أوالقاضيأيححماً(يعمل)الذييعنيالاسمانيقولالذيالراي

العالمفيالالههذابهايقومالتيالرئيسةالمهمةهوالرايهذاترجيحوسبب

الموتى.امامهيحا!مالذيالقاضيفهوالاخر

هوالاشاراتترجيحهوسبب،(أوالقديم)العتيقيعنيالاسمانيقولالذيالراي

يا،الجلاللكااحدهافيوردحيث،الالههذابقدمتقولالتيالتابية

ملايينعاشقديامن...،الامراءاميريا،الساداتسيديا،الملوكملكً

0()59(.جسد!لهاالأشياءتتخلليامن،السنين

(79ازر)أو69X)اسزهووجذورهاواحدة!لمةاصلهالاسمانيقولالذيالراي

الرايهذاترجيح.وسببالعرشأوالسلطانأوالقوةومعناه،((89أُصزأو

الهمنا!ثرعلىسيطرتهفرضمنتم!نالذيالالههذاصفاتيطابقلانه

الهلانهالأرضقوةأو،النيلقوةيمثلولانهالقديمةمصرفيسبقهقد!ان

منبدلالةتغطيشموليةمعناهفي.ولانالشمسقوةأوالاخصابقوةاوالزرع

هذابانالاعتقادإلىيقودناوهذاالذ!ر،الانفيالرأيينفيالمعنييندلالاتها

بدليلقديمةعرييةاصولالىيرجعوانهمصر،الىالوافدةالآلهةمنالاله

.156ص،الفرعونيةالديانة،والس،بدج

المشدود.هووالأسيرالشدتفيدمعانيو!لهاوالأسرالأسرةومنهااسر:

بِهِ-اَشْدُذ)الصحبصال!حمناللهبسص:ال!ريمالقرآنيالنصفيوجاء،القوةأوالظهرأزر:

(31آيةطه)سورة!أَرزِى

.القوةتفيدمفرداتالأواصر،اوالآصرةاصر:
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القديملأالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

التاريخقبلماعصورفيلهعبادةبوجودتقطعدلائلعلىالعثوروعدمالاسم

(.99)الاهرامنصوصفيبهاظهرالتيوبصورته

سناتيوالتي)مقتلهقصة!هنتهصاغحينماالالههذاانبدليلو!ذلك

مدينةفيعليهاعثرجثتهانفقالوااصولهنسيانمنيتم!نولملاحقا(عليها

يطغيواخذلهسابقةبالهةاتحدمصرالىوفدحينماالالههذاانوالراجح،بيبلوس

جؤخصائصهيطابقمنوجدالذيالوحيدالالههويحنولم،فشيئاشيئاعليها

سيت.الالهمعاتحدالذيسوتخالالهذلكعلىمثالوخيرمصر،

ظهرتالتيوبصورتهالتاريخقبلماعصورفيعبادتهتشيرالىاثاريةدلائلوجودعدمحول)99

ينظر:الاهرامنصوص!ؤ

.89ص،السابقالمصدر،رندل،حلارك-

81.97-.Saied,.A,.M Der astrale Gott Osiri،3 pp-

عدمحولاعلاهالمقالصاحبسعيد()احمدالد!تورالاستاذمعالشفولةالمداولةو!ذلك

.القاهرةجامعةالاثارحليةفيم24/2/4002فيمصرفياوزيرسعبادةقدم

!انالقديمةالمصريةالديانةفيمألوفةصارتالتيبصورتهاوزير!للالهظهوراولانفتبين

المقابرجؤتسجل!انتالتيالقرابينصيغفياسمهظهروقد،الخامسةالاسرةزمنفي

حيث(،الملكمنمعطاة)هبةأو(الملكإهبةتمنيوالتينسو(دي)حتبالاتيالنحووعلى

يأتي:مامتوفى!لمعالقرابينصيغفييردحان

الملكمنمعطاةهبةنسوديحتبا-

آنوبيسأوآنبوالالهمنمعطاةهبةانبوديحتب2-

اوزيرالالهمنمعطاةهبةاوزيرديحتب3-

والفالجعةمنوالفالخبزمن)ألفمثلالمتوفىالىالمقدمةالموادتحتبالصيغهذهوبعد

يأ،المتوفىاسميذ!رثمان(!ا)انالآتيةالعبارةت!تبوبعدها.(،.الطير.رؤوسمن

ذلدً:حولينظر.فلانالمتوفىروحإلى

582.957-.Altenmuller,.H،،، Opfer" in LA- Vol,4 pp-

لان(المتوفىاسم،)اوزيربصيغةتبدأ!انتالتيالاهرامنصوصفيحذلكاسمهوظهر

ينظر:اوزيرس.الىالاخرالعالمفييتحولالمتوفى

08281-.ppك!!أ،Saied,,.A Der astrale Gott Os-
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القديمة،المصريةالرواياتهوالأول:لهامصدرانفهناكموتهقصةبشأناما

.بلوتاركالرومانيالمؤرخروايةهووالثاني

القديمة.المصريلأالرواياتأولأ:

باسميعرفم!انفيغرقاًحتفهلقىاوزيرسانالاهرامنصوصفيوردلقد

ا!ثر)001(.تفاصيلتذ!رولم)نديت(.

عبادةعنتتحدثالتيالوثائقاقدممنيددالذيالمنفياللاهوتفيوردب.

اوزيرسلانابطاء،بلاوايزشىنفثيس:)اقبلتيأتيمامنفسفياوزيرس

،بالخوفوشعرتااوزيرسولمحتاونفثيسايزشىفنظرت،الماء!يغرق!ان

لايزشىحورسقال،بانتشالهتسرعابانايزش!ونفثيسحورسامرحينئذ

لانقاذكجئنالقدباوزيرس:ونفثيسايزش!فهتفتبالتقاطهاسرعاونفثيس:

الشاطن()101(.الىاخرجتاهثم،اليمينإلىوجههوادارتا

يتمثلواضحاًابهاماًنجدوايزش!(نفثيسب)اقبلتيبتدأالذيالنصهذافي

لمو!ذلك،اليهتوجهتاالذيالم!انو!ذلك،منهاقبلتاالذيبالم!ان

غايةفينجدامرأثم؟فاعلبفعل!انوهل،اوزيرسغرقسببالنصيحدد

الأخرىالنصوصعلماًاناوزيرسبانقاذامرالذيهوحورسانوهوالاهمية

نجدثماوزيرس.جثةعلىايزش!عثرتانبعدولدقدحانحورسانتقول

علىلهنعثرلمالذي،(اليمينإلىوجهة)وادارتاوهوالنصفيمبهماًآخرامرأ

تفسير

8382-(001.Saied,,.A Der astrale Gott Osiris,pp)
.541ص،بقلسااالمصدر،رندل،ءرك(101)
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القديملأالمصريلأالديانلأفيالآخروالعالمالموتالهلأ

قدسيتالالهانفيهايردغريبةحادثةإلىاشارةالتوابيتنصوصاحدجؤوردج.

.201(فسممه)فلدغهاوزيرسنعلفيودخلبرغوثإلىتحول

جوانبهامنبعضفيتتفقلااوزيرسلموتروايةالدينيةالنصوصاحدفيوردد.

جبللالهابنهواوزيرسالاله)انوردإذالالههذاعنمعروفماهومع

اخرهواخالمؤامرةفيوشارحهيتعقبهحانسيتاخوهوان،نوتوالالهة

فسبحتالنيلفيبهيرمىثمويقتلهباخيهيوقعانمنسيتوتم!ن)تحوت(،

فحزنتاوزيرساختفىوعندهاواسود...اخضرلونهاوكانالماءفيجثته

اخذتفقدبوتومدينةالهةاما،نفتيسوصرختايزش!وب!تباجمعهاالآلهة

لماللذانالوحيدانوالالهان،شعورهاونفشتواذرعهالحومهاتضرب

اوزيرسالالهامنوتول!نبليتفقدالجثةاماو)تحوت(،)ست(يبحياهما

الجسمإلىالقلبواعادتبعضالىبعضهاعظامهافضمتالجثةعلىالخنت

الجثةعلىالعثورمنايزش!ونفتيسوتم!نتمصانه.قيالراسوضعتثم

فرفعللمساعدهالآلهةفهبت،واخرجتاهابهاايزيسفامس!تالمياهفيالملقاة

فهو،جديدةحياةوبدأاوزيرسفاستيقظيستيقظبانوامرهاوزيرسراسرع

ولماوزيرسجسديتعفنلموه!ذا،التعبو!ره،النومهجرالذي

يبل()301(.

علىاوزيرسقتلفيلسيتشري!اًتحوتتجعلالتيالوحيدةهيالروايةهذه

يؤالجثةفيهابقيتالتيالمدةولا،القتلطريقةتفاصيلوضوحعدممنالرغم

(،بليتفقدالجثة)اماعبارةورودبدليلطويلةانهايبدوول!ن،المياه

401.501-صص،نفسهالمصدر)201(

.112ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان)301(
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الأول:المقتولالالهجثةعنيبحثان!اناطرفينانوبوضوحيظهرو!ذلك

ونفتيس.ايزيس:والثانياوزيرسام)نوت(الآلهةهي

معرفةعلىغيرقادرةانهاإذللالهةالانسانيةالصفةالروايةهذهويظهرفي

والصراخبالب!اءبقيامهاتتمثلانسانيةمشاعرالآلهةتظهرو!ذلك،الغيب

وهذهشعورهاونفشاجسادهابضربقيامهاو!ذلك/افرادهااحدفقدتإذا

اوصاللجمعال!برىالاهميةالروايةتظهرو!ذلك.انسانيةحزنمشاعر

عليه.والمحافظالجسد

القداوزيرستخاطبوهيايزش!الآلهةلسانوعلىاخر،دينينصفيورده.

انه،اختيايا،لنفثيسفقلت،حراكأىِبدون،جنبكعلىمائلاَوجدتك

ترتيبلنعيدتعالي،عظامهلنجمعتعالي،راسهلنرفعتعالي،هوها،اخونا

امامنا،هامدةجثةيبقىلال!ي،سداًامامهلنقيمتمالي،جسدهاجزاء

لتصبحىِ،القنواتفلتملئي،القديسهذامنالصفراءالاخلام!ايتهافلتتسابي

علىالمائلللحياةالفاقدهذاليقماوزيرسفلتحيا.،اوزيرسايا،بحيرات

ايزشى()401(.انني،جنبه

قتلوهلاوزيرسبقتلتسببالذيمنايزش!الآلهةتذ!رلمالروايةهذهوفي

!اناوزيرسالالهجسدانإلىتشيرالروايةو!ذلكغروا،انهامالمياهفيبهورمي

!ذلك،الجسدذلكاجزاءترتيبعلىنفثيسبمعيةفعملتاجزاءإلىتحولقد

الاله.جسدبم!وناتاختلطتقدالمياهانعلىتؤحد

روايةفهواوزيرسالالهقصةمعرفةخلالهمنيمحنالذيالثانيالمصدراما

فيها:جاءوالتيبلوتاركالمؤرخ

.255ص،السابقالمصدر،مي!سفافار!ريستين،ديمتري،مي!س()401
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القديملأالمصريلأالديانةفىالآخروالعالمالوتآلهلأ

.[أحول)رع([Helios])هليوس(زوجة(1Nut)نوت([Rhea]()ريالآلهةاان)

هليوسا!تشفوعندما[Seb])سب([1Kronos)!رونوس(عشيقةو!انت

الاشهرمنشهرأيفيجنينهاتلدلنبانهاواعلنعليهاالابديةلعنتهاستتزلخيانتها

بعداستطاعوالذي!ذلكريايحب!انهرمزالإلهغيرانالسنينمنسنةأيأو

!لمنعشرالسابعبالقسميفوزانالقمحربة-[Seine])سليني(معالنردلعبه

هرمزقاموقد،!املةأيامخمسة!ونتجمعهابعدوالتي،العامأياممنيوم

تت!ونالسنة!انتوالتي،يومأوستونالثلثمائةعلىالخمسةالايامهذهباضافة

حانتوعندما،هذهالخمسةالاياممنالأولاليومفياوزيرسولدإذ،حينذاكمنها

اوزيرساصبحالزمنوبمرور،الخلقربولدانيناديهاتفسُمعولادتهساعة

حرفةوتعليمهم،شعبهابناءوتطويرلتهذيبنفسهنذروالذي،مصرعلىملحاَ

استتابلهتمانوما،الآلهةعبادةعلىالناسوحث،القوانينبتدوينوقام،الزراعة

غيابهفترةوفي،الأخرىالأرضامملتمليمانطلقحتىمصرربوعفيوالازدهارالسلم

سيتانبحيثالدولةامورزمامعلىقبضتهااح!امتحسنايزش!زوجته!انت

اوزيرسعادعندماانهغير،اوزيرسيذ!ربممل!ةاذاًالحاقيسمطعلمالشرير

اثيوبيامل!ة[Aso])اسو(ومعرفاقهمنوسبعيناثنينمععليهبالتآمرسيتقام

منتمحنوابوساطتهاوالتي،اوزيرسجسدقياساتعلىسراًالحصولفاستطاع

اوزيرس!انوعندما،ولائمهقاعةإلىسراًوجلبوهقياسهعلىصندوقنجارة

اوزير!اقناعاستطاعواالخديعةخلالومنضيوفهمنعددبصحبةحاضراً

لفهلفومنقاموالذي،سيتقبلمنمباشرةغلقهتموالذيالصندوقفيبالاضجاع

السابعاليومفيالوقائعهذهحدثتوقد،كيهِوالقوهالنيلإلىبحملهالمتآمرينمن

الثامنالعامفياوزيرس!انعندماأي[Hathor])حتحور(شهرمنعشر

قامتحيث،اخيرأالأايزش!الىالخبريصلولم،وح!مهعمرهمنوالمشرين
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باحثةالعميقالمهاخضمفيوانطلقتالحدادثيابولبستشعرهامنخصلةبقص

اختهامعتوحدقداوزيرسبانا!تشفتبحثهاغضونوفيالقتيلزوجهاجثةعن

]IS]7انوبيس(واننفثيس Anubisولادتهحالامههجرتهوقد،الاتحادذلكثمرةن

ي!ونل!يوجدتهحينماوبتربيتهال!لاببمساعدةاثرهباقتفاءايزشىفقامت

،بيبلوسالىالبحرمياهحملتهقدالصندوقبانعلمتذلكوبعد،ومرافقهاحارسها

ماسرعانوالتي،الطرفاءاشجاراغصانبينرقةبحلالبحرامواجوضعتهحيث

ملكرأىاقوحدث،جذوعهاضمنالصندوقاحتوتحتىعملاقحجمالىنمت

!لنزله،عمودمنهيجعلل!يجذعهابقطعوامربهافاعجبالشجرةتلكبيبلوس

قصرإلىالدخولواستطاعتبيبلوسالىبالسفرقامتبذلكايزش!سمَعتوعندما

و!انت،نبعبجواروالمسحنةالذلمنشديدةحالةفيبا!يةجلستانبعدالملك

وتعطوجمنشعورهنتصفففانت،الملةخادماتالأتلاطفولااحدأت!لملا

خادمات!امنيفوحالذيالعطرالمل!ةلاحظتفعندما،بهاالخاصالجميلبالعطر

ايزش!ول!ن،لطفلهاومرضعةلهانديمةواتخذتها،الاجنبيةالمراةباحضارامرت

لحيليلة!لالنارفيبوضعهتقوموحانتثديهالااصبعهاالطفلتعطيكانت

الىذلكاثثاءفينفسهاتحويلعلىمعتادة!انتفهي،الفانيةاعضاءهمنيتخلص

جئةيخفيالذيالعمودحولنائحةوتحلقحظهاتتدبل!ي)الخطاف(طائر

بالسنةيشوىوهوابنهاالملةشاهدتاناللياليأحدفيحدثانهغير،زوجها

باخبارايزلصىقامتعندها!الابديالخلودمنحرمتهوبذلكفصرخت،النيران

الملحةلبتانوما،للسقفالساندالعمودتعطيهااناليهاوتوسلتبقصتهاالملة

عينهاوقعتانوما،منهزوجهاجثةواستخراجالعمودبشقايزيسقامتحتىطلبها

درجةإلىومرعبمحزننحيبهاف!ان،والنحيببالب!اءانفجرتحتىجثتهعلى

الىمعهاالصندوقبجلبقامتبعدهااامنهاخوفأماتقدالاصغرالملكابنان
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القديملأالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهلا

طلبفيذهبتثمومن،عليهاوالنحيبزوجهاجثةومعانقةبفتحهقامتحيثمصر،

م!انجؤالصندوقباخفاءقامتانبعدالسفلىمصرجؤ)بوتو(جؤحورسابنها

علىعثرالقمرنورفيفيهايصطاد!انليلةوجؤ)سيت(تيفونغيران،سري

فيببعثرتهاقامحيثقطعةعشراربعةالىمزقهاحمَىالجثةميزانوماالصندوق

منمرحبمقعلىرحبتبالخبرحتىايزشىسمعتانوما،الارضوعرضطول

عرضفيالجثةاشلاءعنباحثةالتماسيحت!رههالذيالنباتوهو-البردي

علىفعثرتمعبدببناءتقومحانتاوصالهمنوصلهوجدتواينما،وطولهاالبلاد

قبلمنالتهمقد!انلانهعليهتعثرلمالتتاسلعضوباستتتاءاعضاءهجميع

منبتشجيعالسلاحوحمل'عودهاشتدقدحورس!انالوقتهذاو!ؤ،سم!ة

وقعحتىعدةأيامالقتالواستمر،ابيهقاتل)سيت(تيفونعلىحرياًوبدأاوزيرس

عنوبعيداَ،بالاسرىالاعتتاءمهمةإليهااو!لالتيايزشىاقبيداسيراَ)تيفون(

تصرفمنحورسغضبقمةوفي)تيفون(سراحباطلاققامتحورسابنهامساعدة

!تبفيمابقرةرأسهيأةعلىتاجاَاعطاها)تحوت(الإلهغيرانبتاجهااطاحامه

سيت()501(.)تيفون(ضدشنهمامعرحتينفيلحورسالنصر

تجمعوالتياوزيرسقصةتذ!رالتيالقديمةالمصريةالرواياتمقارنةوعند

روايةمعالمياهفيبهوالقيقتلأوغرققدي!وناناماانعلىوأحدةباستثناء

انهاالاالمصريةبالرواياتتأثرتقدت!ونانلابدوالتيالاخيرةاننجدبلوتارك

الاغريقية.المخيلةيلائمبش!لصيفت

.8239-صص،...الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)501(

.134أ-03صص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان-

,Bikai,,.P The cedar of Lebanon: Archaeological and dendrochronological-

017.-161.Berkly,2001) ، pp)
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قدفحواهافي!انتوانبلوتاركصاغهاالتيوالحب!ةالروايةهذهوان

فينجدهالماحداثاضافةصياغتهافيفان،قديمةمصريةوثائقعلىاعتمدت

ثقافةعلىاعتمدتقدالدراميالقالببهذاوضعهاوفي،القديمةالمصريةالروايات

يؤثرالذيالمجمعذلك،زيو!راسهوعلىالاغريقيالآل!ثةبمجمعالمتأثربلوتارك

نزاعحدثفإذا،الارضفيهممنعلىالالمبجبالعلىتجريالتيتحر!اتهب!ل

التيالمؤامرات!ثرةعنفضلاًهذامباشر،وبش!لبهالناسيتأثرالآلهةبين

الاغريقية.الآلهةبينتحاك!انت

:(Mertseger.سكر)مرت5(

)البرطيبةمقبرةفيالموتىالهةوهي(،الصمت)محبةيعنيواسمها

هيأةعلىواحياناً،ةامرأبرا!ال!وبراثعبانبهيأةتمثلو!انت،الغريي()601(

)1ْ7(.انثىبراسعقرب

muAهـ(:)آتوم6(

الشمسرحلةخلالالاخرالعالمإلىيدخللانهالموتىالهةمنالالههذاعد

الشاهدهوالالهوهذا،العالملينيرذلكاوزيرسالالهمعيتحدوهناك،الليلية

منه)801(.ويعودالامواتعالمإلىيدخلالذيالوحيد

)أ+ء،ل!(:خرتي7(

العالمإلىبالمتوفىالعبورهيمهمتهو!انت،ال!بشبهيأةمثلالهوهو

.901(الاخز

802...،".(601.Saied,.A، Gotterglaube andGottheiten)
0(،)39158,(701 Bruyere,,.B "Mertseger a Deir el Me'dineh" in MIFAOVol)

05.pp.48-
.19ص،صورة!فحرة،يريكا،هورنونج(801)

901)،أْس!ول...،9..141 Saied, .A .,M Gotterglaube and Gotthe)
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القديمةالمصريلأالديانلأفيالآخروالعالمالموتالهلأ

:(8Hathor(حتحور)

5()11
صورا!ثرمنوهي،(حورسمنزل)Jا?-Jo-,L()مقريعنيواسمها

وهيالبحر،ووجهالسماءوجههيفحتحور،للمصريينجاذبيةالعظمىالآلهة

)111(.العالمنهايةعندالقائمةالاي!ةتقطنالتيالسيدة

امرأةهيأةعلىتمثلماوغالباً،اعداءهدمرتالتيرع()عينحتحورمثلتلقد

نراهاواحياناً)112(،بقرةبهيأةأوالشمسقرصبينهمابقرنينيتمثلتاجتحمل

)113(.شجرةأوثعبانأولبوةبصورة

نايتمنىالمتوفىو!اق(،114)طيبةمدينةفيللموتىالهةحتحورو!انت

تحمي!ماوتحميهاالغاربةالشمستستقبل!انتالتيحتحوراتباعمنيون

تماثيلعنطيبةمقابرفيالاثاريةالتنقيبات!شفتوقد.115()الظلامقوىمننفسها

،الأولامنحوتباقامهاالتيتلكاشهرهامن،حتحورللالهةم!رسة!ثيرةونقوش

للالهةمقصورةتوجدالمل!ةلهذهالجنائزيالمعبدففي،حتشبسوتو!ذلك

اذناولهاحتحورراسهيأةعلىتيجانهااعمدةتوجدالاماميةالصالةوفي،حتحور

)116(
حتشبسوتتظهرالخلفيةللحجرةالاردوازياللونذاتالجدرانوعلى،بقرة

حتحور)117(.البقرةثديمنترضعوهي

02401(011.Daumas,,.F "Hather" in,2AL,)7791()p
.88ص،بقلساارلمصدا،رندل،!لارك(111)

,Watterson."،،اْ.113 ,.B Op. c-

.)37(رقمالش!لينظر)112(

(113.2601.Daumas,,.F Op. cit,)p
Budge,,.W.114).كللاح BD,)p

.1052.Daumas,,.F Op. cit,p-

24.(115..L .E ,M)p
82..Vischak,,.K "Hather" in OEAE,12oV p-

)38(.رقمالش!لينظر)116(

68).ص،السابقا!لصدرتشالز،،نيمس)117(
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الخامسالفصل

فيم(ق1425-مق)9147الثالثتحوتمساقامهالذيالجنائزيالمعبدوفي

يوجد!انوبداخلهاحتحورللال!ثةمخصصةرسومعليهامقصورةالبحريالدير

م()118(.ق0014-مق1427)الثانيامنحوتبترضعوهيحتحورالبقرةتمثال

بمعيةالثانيامنحوتبالملكمقبرةاعمدةعلىتظهرالآل!ثةهذهنجدو!ذلك

)0014الرابعتحوتمسالملكمقبرةفيب!ثرةوتظهر،وانوبيس)911(اوزيرسالالهين

!ماوالاحياءالموتىبينالوسيطدورتمارسالآلهةهذهو!انت،ق.م(0913ق.م-

الشرقيةالواجهاتفعلى،الثالثامنحوتبمقبرةاعمدةمناظرمنذلكعلىيستدل

راسهايزينالشمسوقرصالبقرةبقرنيالمعتادش!لهافيحتحورنرىللاعمدة

العلامةراسهاوعلى)الموتى(الغربالهةش!لتاخذالغرييةالواجهاتوعلى

الآلهةتظهرايضاًالثالثامنحوتبمقبرةوجؤ)012(.الغربعلىالدالةال!إروغليفية

الآلهةتقودهمحينفي،الالهةمنمجموعةتقودوهيالايسرالجانبعلىحتحور

وتظهر،الموتىعالمفيالفرعونقبولعلى!دليلالايمنالجانبعلى)نوت(

))12(.الامتفعل!ماالفرعونتحتضنانالالتهان

)(5؟+(:تحوت9(

فيوبالتحديدالاخر،العالمالهةضمنتظهر!انتالتيالآلهةمنوهو

بقصبةممساًمنجلابوطائربراسانسانبهيأةيمثلو!ان،الموتىمحا!مة

لقاعةتحوتالالهحضورانويبدو()122(،المتوفىقلب)وزنالوزننتيجةبهايسجل

.071ص،نفسهلمصدرا1(81)

.86ص.،...الملوكوادي،اريك،هورنونج)911(

86.ص،نفسهالمصدر012()

87.ص،نفسهالمصدر121()

894.(122.Helck,,.W "Thot" inLA Vol,6,)8691()p
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القديملاالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهة

دورانذ!رهيجدرومما،الالهة!اتبفهو،ال!تابةفيبراعتهبسببالمح!مة

.)123(اعلانهاثمومنالنتيجةتسجيليتعدىلاالالههذا

!لهمالهاًواربعيناثنينتضماوزيرسالالهيترأسهاالتيالمح!مةو!انت

وماانوبيسيفعلهماوان،المححمةفيثانويةم!انةويحتلون،لاوزيرستابعون

ويختتمالمتوفىمصيريحددالذيهواوزيرسيقررهوما.تحوتيسجله

المحا!مة)124(.

التعنيطثالنأ:

عنصرمنا!ثرمنيت!ونالإنسانانيعتقدونالقدماءالمصريون!ان

عنالروحتتفصلالإنسانموتحالةوفي،والروحالجسداهمها،125<واحد)

افرادمن!انواذا،السماءنحوالروحتتطلقفرعوناًا!ليت!انفإذا،)126(الجسد

الحينبينالجسدعلىالروحتترددذلكوبعد)127(،الاسفلالعالمإلىتذهبالشعب

والاشرية،الاطعمةال!ثيرمنالميتجانبلىإأودعواالسببولهذا،128(والآخز

منالروحتتم!نحتىجيدوبش!لالجسمعلىالمحافظةعلىعملواو!ذلك

)912(.الدفنبعدعليهالتعرف

.173ص،الفرعونيةالديانة،ولس،بدجا()23

212.211-(124.Quirke,,.J "Judgment of the Dead" inOEAE Vol,2,)1002(pp)
19ص2الفصلالإنسانأقسامحولينظر)125(

.(126.185Morenz,,.S Op.cit,)p
.012ص،السابقالمصدر،رسميمختار،ناشد)127(

.68.Shorter,,.A Op. cit., p-

.136ص،السابقالمصدر،محمد،لخطيبا)128(

62.".(،،Grittith, .J ,.G Op. c-

(912,Maspero,,.G The struggle of the Nations. Egypt, Syria andAssyria)
.11051..London,,)2591 pp)

003.ص2"خ،السابقلمصدرا،سلعِ،حسن-

56.ص،لسابقاالمصدر،غوستاف،لوبون-
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الغامسالفصل

الصحراءرململامسة!انت،الاسراتقبلماعصروفيالأمر،بادئفي

تطورتعندماولن،)013(المتوفىجثةيحفظالذيالتجفيفلاحداث!افية

ا!برمنل!ميةالجثةملامسةمنبالضرورةذلكعننتجوماقبور،إلىالحفرة

الجسدلوقايةأخرىوسائلايجادالتأثيروتحتمفعالةالأرضخواصتعدلمالهواء

والجسم،الجسمعلىالمحافظةيعنيوالذيالتحنيطف!ان،131(الفساد)من

لعهدعهدمنالفنيةالتحنيطاساليبواختلفت)مومياء(،اسمعليهيطلقالمحنط

(132)
لاخرىاسرةومن

التحنيطيعرفوالمالاسراتقبلماعصرفيالمصريينانذ!رهيجدرومما

الجثةيعقمالساخنالجافالرملباطنفيعمنعلىالدفنلانلهحاجةوجودلعدم

)133(
وهيالاجسامعلىالنطرونبوضعتتمثلتجاريةاولىو!انت،ويجففها

تدلوهي،بالراتنجمشبعةبرياطاتالجسملفإلىيعمدأو،ا!فانفيمحبو!ة

التيالمومياتوبعض،)134(وسائلهامنغيرمتم!نةزالتماالتحنيطعمليةانعلى

2(،92.9.(013,891Spencer,,.A Death in ancient Egypt,(London)
051..Maspero,,.G The struggle of the Nations..., p-

.301ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،دريوتون)131(

275..Budge,,.W The God, of the Egyptians, p-
691.(132.Dawson,,.W "Medicine"in The Lagacy of Egyp،" (Washngton,,)7691)p

004.Dawson,,.W"Making amumy" in JEA Vol,13,)2791( p-
.001ص،2ج....مقدمة،طه،باقر-

)القاهرة،،الدواخليزينبترجمة،القديمةمصرفيالطبيةالحضارة،بول،غليونجي)133(

.133ص6591(

.14.Dawson,,.W"Making amumy" in JEA Vol 13,p-

.126ص،السابقالمصدر،ياروسلاف،تشرني-

051..p,...فىMaspero, ,.G The struggle of the Nation-

(134"Lucas,,.A" The use of natron by the ancient Egyptian inmummification)
ni.012,JEA Vol,1)1491(,p

691.."،"Dawson, .W "Medicine" in legacy of Egyp-

Sandison, ,.A " The use of natron in mummification in ancient Egypt" in-

SENJ.925,Vol ,22,)6391( p
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القديملأ:المصريلأالديانلأفىالاَخروالعالمالوتالهلأ

هوللتحنيطعليهعثردليلواقدم،)135(سيئةحفظحالةفي!انتإليناوصلت

يعودوربماجسدهاعلىيعثرلمول!ن،حيرسحتبالمل!ةاحشاءعلىالعثور

ترجعاجساممناجزاءعنال!شفول!ن)136(،اللصوصفعلإلىاختفاءهسبب

(.)137الاولىالاسرةقبيللىايرجعبالتحنيطالعملانعلىتؤ!دالأولىالاسرإلى

أحدإلىنقلتوقد،الخامسةالاسرةعصرإلىترجعا!لنقبونا!تشفهامومياءواول

وتشير،)138(الثانيةالعالميةالحربجؤالمتحفتدميرأثناءفقدتول!نهالندنمتاحف

الاحشاءيرفعون!انواانهمإلىالعهدهذامنجاءتناالتيالمحفوظةالاجساماقدم

الجسميلفونصارواثميملحونه.أوبالشمسالجسميجففونثمالداخلية

)913(..ءبا

متقدمةبطريقةمحنطةفانهابالراتنجالمعالجةالوسطىالدولةمومياتأما

انتزاععدمهيالوسطىالدولةجؤالتحنيطميزاتومن،)014(هشةدائماًول!نها

عنالزيوتببعضالجسمبحقنوذلكالجسمداخلحفظهاحاولواول!نهمالأحشاء

غبراتساعاًمتسعةالفتحاتتلكوجدتإذالتناسليةالأعضاءأوالشرجطريق

وضغطالأنسجةانتابالذيبالتخميرتفسيرهيم!نالاتساعهذاانإلاّ،طبيعي

منالعديدعنال!شفتموقد.141()الفتحاتهذهمنفأخرجهاالأحشاءعلى

.61ص،ا(و05،)القاهرة،2ج(الشمسموبفي،احمد،بدوي)135(

33.ص،السابقالمصدر،بول،غليونجي()136

012.ص،لسابقاالمصدر،رسميمختار،ناشد-

.819.ies"in JEA Vol,1,)1491( pح!gyptian mu،6!ل!س.،،(137Smith)
0040ification" in OEAE Vol ,2 ,)1002( p!ل،،David, ,.R،، mu-

.012ص،لسابقاالمصدر،رسميمختار،ناشد)138(

(913.42,Dawson,,.W "Making amumy" in JEA Vol,13)p
.Dawson,.W "Medicine" in legacy of Egypt,791p-

(014.044,David,,.R Op. cit,)p
091..Egyptianmu*-+ies" in JEA)751،"p,!ك.،(141Smith)

.34ص،السابقالمصدر،بول،غليونجي-
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الخامسالفصل

وهي،الفيومفيم(ق-مق)142(الثالثامنمحاتهرمحولالموميات

.143()متقنةبطريقةحفظتوقدالمجتمععامةمنلاناس

لىواوالتطورالإتقاندرجاتاعلىالتحنيطفنبلغالحديثةالممل!ةعهدوجؤ

بش!لحفظتوالتي،عنهاالتنقيبات!شفتالتيالمومياتاجملترجعالعهدهذا

)144(،قليلبمقدارإلاّجلدهايسودولم،هيئاتهاعلىمحافظةبقيتإنهاحتىمتقن

الموادمن!بيرةب!مياتالجسميحشونصارواعشرةالثامنةالأسرةنهايةوفي

العيونمحاجران!ما،حيالشخصو!أنغيرظاهرةتبدوبحيثالراتنجية

نهايةحتىالطريقةهذهواستمرت،)145(الاجفانعليهوتطبقبال!تانتحشى!انت

طريقةبهاواستبدلتالرومانيالعهدفيانحطتماسرعانل!نهاالمصريةالحضارة

)146(.يغليوهوالقارفيالجثثبنقعوتتمثلخشنةل!نهاالنتائجحاسمة

142(

(144

الثالثسنوسرتابيهبعدحى،عشرةالثانيةالاسرةملوكأحدوهو:الثالثامنمحات(

حىمدةو!انتح!مهمنالاخيرةالسنوأتجؤالحىفيمعهاشر!هالذي

مدةو!انتم(ق8018م-ق)1855الزمانمنقرننصفقرابةالثالثامنمحات

بمشاريعللقيامالملكهذاانصرففقد!بير،اقتصاديواستقراررخاءمدةح!مه

اقامو!ذلك،للزراعة!املبش!لصالحاًالفيوماقليمجعلاهمهاحبيرةاقتصادية

ينظر:.والمدنيةالدينيةالابنيةمنالعديد

.917ص،الفرعونيةمصر،احمد،فخري-

0291.ies"in JEA 1)75,pولgyptian mu،،!5م.،،(143Smith)
.544.David,,.R Op.cit, p-

،8791(،)القاهرة،صليحةاحمدترجمة،القديمةمصرفيوعالمهمالموتى،اج،سبنسر(

.301ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،دريوتون-

".47.،6991(,Filer،,.J Disease, (London-
(145,Cockburn,,A and others, mummies, disease and ancient culture,(Cambridge)

24..,(8991 p

Morenz,,.Sمب Op. cit,ff891.pp-
(146.25.Cockburn,,A and others, Op. cit,)p

68..Watterson,,.B Op. cit, p-
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القديملأالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتالهلا

عازلةبموادمساماتهسدثمالميتجسمتجفيفعلىالتحنيطف!رةوتعتمد

الجثةبتسليمالميتأهليقوملذلك،بتعفنهتتسببالتيالرطوبةإليهتتسربلاحتى

طرقأودرجاتثلاثهناك!انفقد،)147(التحنيططريقةواختيارالمحنطينلىإ

بجثثتمارسالتيوهيوالادقالاغلىهيواول!ثاالماديةالت!اليفحيثمنمتفاوتة

اقلهيوالثالثةت!لفةاقلوالثانيةاوزيرستحنيططريقةفيهاويتبعوالنبلاءالملوك

للمحنطينالجثةتسلموعندما،"")المالمنالقليلإلأت!لفولاعملهيم!نما

وبالفعلالاحشاء،منهتستخرجالذيالشقم!انالبطنعلىال!هنةأحديرسم

بعدترمىالظرانحجرمنبشفرةذلكويتماليسرىالجهةمنالبطنيالجداريفتح

لوجوده!انالذيالقلبعداالأحشاءجميعوتستخرجالجانبيةالفتحةاحداث

وأم!انهإلىفيعادعمددونقطعهحالةوفي،الاخرةالحياةفي!برىاهمية

914()
اربعةفيوتوضعتنظفإذحدةعلىالداخليةالأحشاءوتعالج،بجعليستبدل

الالهةوهذهالهحمايةإلىبهيعهدمنهاواحد!لال!انوبيةالاوانيتسمىاواني

حورسابناءيسمونوهؤلاءوقبحسنوف(موتفودواوحابي)امستهيالاربعة

ش!لعلىفغطاءالحاميالإلهراسش!لعلىال!انوبيةالأوانيغطاءوي!ون

برأسوالرابعالباشقبرأسوالثالثآوىابنرأسش!لعلىوثانقردرأس

الاسرةأياموجؤ.151?القبزفيالتابوتجانبلىإصندوقفيتوضعوهذه،)015(إنسان

0(147.43Dawson,,.W "Making amumy" in JEA,113oV)p
134ص،لسابقاالمصدربيير،،مونتيه-

148)09،،اْ.002 Morenz,,.S Op.c

,David."،،ا0044ْ ,.R Op. c-

.192.gyptianmu ++ies" in JEA Vol1 ,p!914)،،،.ث!،س Smith)

68..Watterson,,.B Op. cit, p-

.24.Cockbum, ,A and others, Op. cit, p-

35.ص،السابقالمصدر،بول،غليونجي-

336.ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان)015(

(151.93.Spencer,,.A Death in ancient Egypt,)p
302."."،Morenz,,.S Op. ci-
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الخاسدالفصل

م!انهاإلىتعادثمبحتانوتلفتتظفالأحشاءهذهانوجدوالعشرينالحادية

منتصنعالاوانياغطيةفيالممثلةالاربعالالهةو!انت،الحياةفي!انت!ما

بتفريغا!لحنطوتيقومو!ذلكبحمايتها)152(،المو!لةالأحشاءفيوتوضعالشمع

الفمأوالانففتحةمنيدخلخطافاخرهفيمثقاببوساطةذلكويتمالجمجمة

تفريغعلىالعقاقيرلتساعدبعضاستخدمتو!ذلكالمخوهرستقطيععلىويعمل

تثبيتهااعيدثموفرغتتماماَّفصلتأوالعنقمنالجمجمةفتحتو!ذلكالجمجمة

)153(
يصارالدماغمنالجمجمةوتفرغاحشائهامنالجثةتفرغانوبعد،معدنيبعمود

خطوةأهموهوالجثةتجفيفولتحقيق،بالنطرونيملحثملمرتينالجسمتتظيفالى

يوماًسبعينلمدةمغموساًالنطرونقيالجسميترك!انالتعفنمنالجسملحفظ

النصوصجؤيوماًالسبعونتلكذ!رتوقد،والجلدالعطمويبقىاللحمفيذوب

سبعون،الجميلبالمنزليوماًسبعينمثتمنيا)أنتيردإذالتوابيتعلىالمدونة

منظ!ر،استراحبعدماالملك)اوناساوناسهرمنصوصأحدفيووردحدادأ(يوماً

اناءه()154(.

تحشىثمبالزيتوتمسحتجففثمتغسلالجثة!انتيوماًالسبعيننهايةوفي

و!انبالصمغومشبعةال!تاننسيجمنمقصوصةباربطةتلفث!االموادمنبخليط

منهامادةعشرخمسةعنعددهايقللامختلفةموادإلىاتمامهيتطلبالعملهذا

منهااخرجتالتيوالفتحةوالفم،الانفوفتحةوالعيونالآذانلتغطيةالنحلشمع

الخشبونشارةوالخلوالبصلوالصمغالارزخشبوزيتالدارسينومنها،الأحشاء

هي!لاًالجسديصبحوه!ذاالبهاراتمنأنواعوعدةوالقطرانوالقاروالزفت

.36ص،لسابقاالمصدر،بول،غليونجي(1)52

(153.41.Dawson,,.W "Making amumy" in JEA11073,)p
.64.Filer،,.J Op. cit, p-
(154.122.Lucas,,.A Op At,)p

.Op.c) t,026pول.،,Sandison-
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القديملأالمصريلأالديانةفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

الاصليبش!لهمحتفظاًيظلالوجهول!ن،اللوناصفربجلدم!سواًعظمياً

وافضل،)155(الدقيقةوالشفاهالغائرةالخدودمنالرغمعلى،عليهالقعرفويم!ن

م(.ق9127م-ق)4913)156(الاولسيتيالفرعونمومياءذلكعلىمثال

فحانواالتحنيطعمليةأتتاءتقعالاظافرأوالجلد!انماو!ثيراً

بهاالخاصالم!انجؤوتثبتالظفرقاعدةعلىتقطعمعدنيةبقطععنهايستعيضون

يحيطونكانوافانهموالاثرياءالملوكأما،ذهبياًأونباتياًخيطاًعليهاويلف

أيتعويضيتم!ما،القفاز)157(اصابعش!لعلىالذهبمنباسطواناتاصابعهم

هي!لعلىللحفاظصناعيةباطرافالتحنيطأتثاءتن!سرقدالتيالاطرافمن

وبعدها،)158(التلفاصابهإذاذاتهالفقريالعمودتعويضيتمقدبل،!املاًالجسد

وال!فوفالاساوروتوضعوالتمائموالقلائدالعقودفتعلق،بالحليالمومياءتزين

المرشدلانه،الساقينبينالموتى!تابمننسخةتوضعثم،والصنادلوالخواتم

)915(.الاخرةفيعنهغنىلاالذي

تصلطبقاتولعدة،بالصمغمشبعةال!تانمنباربطةالجسميلفذلكوبعد

علىالقناعيوضعثمومن،امونعنختوتمومياءمعحصل!ماطبقةعشرستإلى

432.ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه)155(

302..Morenz,,.S Op.cit, p-

رمسيسابنوهو،حورمحبأيامالجيشفيخدمواالذينالعس!ريينمن:الأولسيتي)156(

عاميبينوحىسيت(للاله)التابعيعنيواسمهمل!يةسلالةمنيحنولم،الاول

.207ص،.....الخالدةمصر،الحميدعبدزايد-م(ينظر:ق9127م-ق;4912

42.09،،(157 David,,.R Op.ci)
.13.Spencer,,.A Death in ancient Egypt,p-

.4.32، p(أ؟)158(

.433ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه()915

p.391.,أEgyptian mu! ies" in JEAVol",.!ك،Smith-
tne.32.Egypt, pْاSpencer, ,.A Death in anc-
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الخامسالفصل

تحشىأو،016(والقار)المسحوقالمرمرمنخليطومنالقماشمنيصنعو!انالوجه

والجصال!تانمنبقناعالرأسيغطىأو،ملامحهعليهترسمالجصمنبغلاف

وبعضالملوكأماالناسمنالعامةيخصفيماهذا،(161)الوجهملامحفِيهِتوضحمعاً

اخيراًالجثةتلفثم(.162)الذهبمنيصنعالقناعف!انال!بيرةالشخصيات

)163(.متوازيةشرائطبوساطةيثبتب!فنبأ!ملها

علىيشتملتابوتفيالمومياءتوضعوالت!فينالتحنيطعمليةاتماموبعد

تابوتاًي!ونانأماالعصوراختلافمعوهو،سحريةادعيةتمثلو!تاباتزخارف

هيأةعلىيصنعأخرىاوقاتفينجدهأوالمومياءبداخلهتحفظصندوقش!لعلى

الميتيحونوبذلكآخرتابوتداخلالاثنانيوضعثمبداخلهالجثةتوضع()164الميت

المستعملهَالموادمنالبقايا!ل!انتالتحنيطعمليةانتهاء.وعندللدفنجاهزاً

مجاوربئرفيأوالمقبرةار!انأحدفيتوضعالفارغةوالاوانيالملوثةوالاربطة

اجلمنتمارس!انتالتيالطقوسمنالعديدالتحنيطعمليةوترافقل!ثا)165(،

و!انت،وثيقاًارتباطاًبال!هانةارتبطالتحنيطعلماًان،الميتعلىالسرورادخال

القدماءالمصريوناطلقوقد،المدفنأوالمعبدمنقريبم!ان!ؤتمارسطقوسه

رئيسوظيفةو!انت،(الإله)غرفةأو،الطهر()الم!اناسمالم!انذلكعلى

يشخصونالمحفطون!انالتحنيطعمليةواتتاء166(.!بيزبتبجيلتحظىالمحنطين

آنوبيسالإله!ببرهموحاناوزيرسالإلهجثةتحنيطفيشار!تالتيالالهة

402.(016.Morenz,,.S Op. cit,)p
Dawson,,.Wكلأ044،1130.ء "Making amumy" in JEA-

.79ص،بقالسالمصدرا،خرونوا،هيمبراإ،نةرزقا;161(

0344.David,,.R Op. cit, p-

.433ص،لسابقالمصدرابيير،،مونتيه()162

(163.44.Dawson,,.W "Making amumy" in JEA,113oV)p
.)93(رقمالش!لينظر;164(
.38ص،السابقالمصدر،بول،غليونجي)165(

(166.112,Spencer,,.A Death in ancient Egypt,)p
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القديمةالمصريلأالديانلأفيالآخروالعالمالوتآلهلأ

قراءةيعيدونالمرتلوال!اهنالخدمة!اهنو!اق،الاربعةحورسابناءبمساعدة

الوقايةيملون!انواإذ،)167(سحريةرقىقراءةويرددونللمحنطينالتعليمات

يصاحب!انالقماشمنقطعةأولفافةفل،السحريةبالوقايةللجسمالمادية

تخطيطاتترسم!انت!ما،الواقينالالهةأحدشخصيةيعطيهادعاءوضعها

بالتحنيط،الخاصةالادعية!تابيعينهاالتيوالمواضعاللحظةجؤبالقلمرمزية

وأ)جعل(واهمهاالا!فانعلىتخاطأواللفافاتبينالتمائمبعضتوضعو!انت

القلبتستحلفتعزيمةوعليهالقلبمستوىفيالميتصدرعلىيوضع!بير)جعران(

اوزيرس)168(.محمةامامصاحبهعلىيشهدإلاّ

الشرجفتحةمنالارزبزيتالجسمبحقنفتتمثلالثانيةالطريقةأما

اليوموفيالنطرونفيالجثةتغمسذلكوبعد،الزيتلايرتدحتىذلكبعدوسدها

المذابةالداخليةالأحشاءجميعومعهالشرجفتحةمنبالخروجللزيتيسمحالسبعين

لفها)916(.دونلذويهاالجثةتعادثم

مدةالنطرونبملحالجثةبغمسفتتمثل!لفةوالاقلالثالثةالطريقةواما

.(71Oا!لتوفى)لاهلذلكبعدوتسلميوماًسبعين

الدننطقوصا:رابعأ

اهلهاإلىتسلمتحنيطهاعمليةاتماموبعدالمتوفىجثةتجهيزمنالفراغبعد

لاالميتأهلفحانومفجعةمثيرةالمصريينلدىالدفنطريقةو!انت،لتدفن

0(167.442David,,.R Op. ci،،)p
.)34(رقمالش!ل!ذلك.وينظر13رص،السابقالمصدر،خالد،الحميري-

(168.212.Quirke,,.J "Judgment of the dead" inOEAE Vol,2,)1002()p
)916(أول4،.213."

8.47ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-

.44.Dawson,,.W "Making amumy" in JEA 11307, p-
)017(أول4،يم.5

402.Morenz,,.S Op. cit, p-
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تعبرعنالتيالحر!اتاداءفيوالافراطبالب!اءالجميعاماميتظاهرواانيخشون

النائحاتيستأجرونالميتأهل!انالحزناظهارفيوامعانأ)171(،العميقحزنهم

بايديهنرؤوسهنيلطمنالنسوةو!انت،والب!اءبالعويلالميتعلىحزنهملاظهار

تسيرالنادباتالجنازةوخلفوامام،)172(ثيابهنويمزقنبالطينوجوههنويلطمن

ايزش!الالهتينوتمثلان،الصغيرةالحدأةوالاخرىال!بيرةالحدأةاحداهنوتسمى

ترفرانحدأتينإلىمقتولاًاوزيرسعلىالعثورحيننفسيهماحولتااللتينونفثيس

)173(.العويلصرخاتوتطلقانجثتهحول

تدلايديهمفيعصياًيحملونجماعةيتبعه!اهنالجنازةويسيرخلف

تتقلهزحافةفوقيوضعالميتو!ان)174(.المجتمعفيالرفيعةم!انتهمعلىهيأتهم

الجهةإلىالقواربمنمجموعةبوساطةينقلثمومنالنهر،شاطئإلىبمِتهمن

يوضعباقمشةالداخلمنمبطنة!بيرةغرفةبهالرئيسالمر!بو!ان،الأخرى

النائحاتوتواصلالبخوربحرقال!اهنولقومالتماثيلمنمجموعةومعهالميتفيها

فييرغبونالذينلنقلأخرىسفناربعتستعملو!انت)175(،رؤوسهنعلىاللطم

منأماالجنائزيالآثاث!افةأيضاًفيهاوتوضعالاخير،مثواهإلىالمتوفىمصاحبة

قائلينبحزنالميتويودعونالشاطئعلىيبقونف!انواالذهابفييرغبينلم

الذيالمحانان،الابرارارض،الغربإلى،الغرب)إلىأو(الغرببسلامتبلغالعلك

يااخي...)ياقائلةفقيدهاالث!لىوتخاطب(عليكوحسرةاسىيتفجعتحبه!نت

تس!نه،الذيالم!اقعنتبتعدولام!انكفياستقرابقياحبيبي......زوجي

434.ص،لسابقالمصدرابيير،،مونتيه)171(

.014ص،لسابقالمصدرا،لدخا،الحميري(721)

(173.277Houste,,.J Op At،)p
.571،لسابقالمصدرا،لنا،شورتر-

47.tne.46-Egypt ، ppْهn ancْ174)ا Spencer, ,.A Death)

(175.Erman,,.A Life in ancient Egypt, (NewYork,1917),)703p
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القديملأالصريلأالديانةفيالآخروالعالمالموتالهة

ستعودونانىاتر!وه...تتعجلوالاالنوتيهايها،النيللتعبرتذهبانكواحسرتاه

ينتظمالاَخرالشاطئوفي،()176(الابديةاقطارإلىذاهبهوبينمابيوتىإلى

النعشويسيرخلف،ثورانيجرهاعريةفوقالنعشيوضعثمجديدمنالمو!ب

الأرضتبدأوعندماالغربيالجبلسفحلىإوصولموعندوالحمالونالمشيعون

منالمقدسالماءيرش!اهنيتقدمهمالمشيعينا!تافعلىالنعشيرفعبالارتفاع

اسم)مرو(يحملونالراقصينمنطائفهَتتقدمماوغالباً،)177(النعشعلىابريقه

دفنقصةتحا!يدينيةرقصةونفثيسايزشىتمثلانندابتينمعيؤدون

)178(
وهوالجنائزيةالطقوسأهميقامقبرهفيالميتوضعالقبروقبلوعند،وزيرس

اعضاءاستعمالام!انيةسحريةوبطريقةللميتتردإذالفمفتحطقس

)917(
الورشةأي(الذهبي)البيتفيأوالقبر،عنديقامالطقسهذاو!ان،جسمه

سميولذلكبهيقومالذيهوخنومالإلهو!ان،الذهبوصياغبالنحاتينالخاصة

المسؤولوال!اهنالعملبهذايقومبتاحالإله!انو!ذلك،(الذهبيالبي!ب)سيد

بتطهيراولاًويقومفهدجلديرتديو!ان،""((Seem))سم(اسمهالطقسهذاعن

بطقوسيقومثمالجنوبنحووجههموجهاًالرملمنقاعدةعلىووضعهالميتتمثال

افتحناI)يرددوهومختلفةبآلاتالميتوجهبمسوذلد،والاذنينوالدينينالفمفتح

ثم،تبجيلكتسمعل!يواذنيك،رعترىل!يعينيكوافتح،تت!لمل!يفمك

360.437ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه()176

803.("،".(177 Erman,,.A Op.)c
(178.46Spencer,,.A Death in ancient Egypt,)p

043.ص،السابقالمصدر،بيوميمحمد،نمهرا-

.501ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،دريوتون)917(

.911ص،السابقالمصدر،أج،استيندوروف)018(

.928ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-

.130.Erman,,.A Op. cit, p-
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يدهوتؤخذثوريذبحهذاوبعدالاعداء()181(،عنكتدفعل!يرجليكعلىتمشي

ال!اهنيقومثمتمثالهأوالميتجسمباتجاهوتوضعالجسديةللقوةرمزوهياليمنى

واخرىسمم!ةذيلهيأةعلىس!ينبينهامنعديدةبادواتالميتوجهبمس)سم(

افتح)أناذلكأثماءال!اهنويردد،!بشبرأستتتهيوعصا،)182(المنجلتشبه

.(l41(183)كلفمبهيفتحالذيالعظيمبالساحرفمكلك

يوضعاذالقبرفيوترتيبهالجنائزيوالاثاثالتابوتانزالإلاّذلكبعديبقىولا

حوضهيأةعلىالحجرمناخرتابوتفيالمومياءهيأةعلىا!لصنوعالتابوت

العالمفيالميتتساعدالتيالنصوصعليهونقشت،قبلمناعدالش!لمستطيل

ذلكبعدويغطى،والتمائموالاسلحةالعصيمثلاشياءعدةحولهتوضعثمالآخر

خاصصندوقداخل،التابوتبجانبال!انوبيةالاوانيوتوضع،الحجريبغطائه

!لأبعدها(،184)(النابتة)الاوزيرياتتسمىالتيالغذائيةالموادتوضعو!ذلك،بها

الجنائزيةالوليمةتقامثمومن،)183(اللصوصمنلحمايتهابالحجارةالدفنحفرة

The pss- ke and the opening of the mouth ceremony: Aritualof",،!ط.(181Poth)
.291.birthand rebirth" in JEA Vol78,,)2991( p

.191ص،لسابقالمصدرا،مانفريد،لور!ر)182(

)04(رقمالش!ل!ذلكًوينظر343ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان-

.163ص،السابقالمصدر،الن،شورتر(أ)83

برأسطرفهاينتهيعصاش!لعلىلالهاسمهيالنصفيوردتالتيالعظيموالساحر

.163ص،السابقالمصدر،النشورتر،ينظر:!بش.

943.044-صص،السابقالمصدربيير،،مونتيه)184(

الشعيرمنبخليطيملأالخشنالقماشمنب!يستتمثلفهيالنابتةالاوزيرياتبشأنأما

يتراوح69Jإلىيصلحتىويتركالشعيرينبتحتىأياملعدةبانتظامبالماءولسقى،والرمل

هيأةعلىالخشبمنتمثالداخلوللفيجففثمسنتمتراًعشروخمسةعشر،اثنيبين

044.ص،السابقالمصدربيير،،مونتيهينظر:.المتوفىمعويوضعاوزيرس

(185.501.Spencer,,.A Death in ancient Egypt,)p
164.ص،السابقالمصدر.الن،شورتر-
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القديملأالمصريلأالديانةفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

الطعامالمشيعونفيهاويتتاول،لهاالمؤديالفناءفيأوالمقبرةداخلأماتقامالتي

بعدالمشيعونيعودثمالمتوفىبفضائلتذ!روتواشيحقيثارةعلىعزفذلكويرافق

.186()المتوفىتوديع

بينماالغنيةالطبقةوافرادوالامراءبالملوكخاصةالمراسيمهذه!انتلقد

يستغلونأومتواضعةمقابرفيبسيطةبمراسيميدفنونالدنياالطبقاتافرادظل

حضرمنأواقرياءهلهولقدم،التابوتفيهايوضع،قليلاًيوسعونهاقديمةمقابر

وتوضعالرمالفيتدفنجثتهفانالفقراءالمعدمينمن!انمنأما،الهدايامعهم

للميتويُتأملال!تانمنبقطعةلفهابعدالمومياءتشبهالخشبمنصغيرةدمىمعه

)87)(.الخشبيةالدمىتلكبفضلالسعادةينالان

عنصراً!انالآخرالعالمجؤالحياةاستمرارجؤالقدماءالمصرييناعتقادوان

عامةشملبلفحسبالملوكعلىبالخلودالإيمانيقتصرولم،حياتهمجؤرئيسياً

فِيهِينعمالذيالابديمنزلهتجهيزهوالإنسانمهامأولىمنواصبح،الشعبافراد

العصوروخلالالاسراتقبلماعصورمنذالمقابرعمارةتطورتوقد،بالخلود

تتمثلبسيطةالاسراتقبلفيماالمقابر!انتفقد،!بيراً)188(تطوراًالتاريخية

وتعرضالرياحتعريةالقبرمنلتحميالاحجارمن!ومةفوقهاتوضعصغيرةبحفرة

.ا!ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه)186(

928.ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-

.164ص،السابقالمصدر،الن،شورتر-

.431ص،السابقالمصدر،بيوميمحمد،مهران-

.141ص،السابقالمصدر،لدخا،الحميري(1)87

.015ص،السابقالمصدر،محمد،لخطيبا-

75.(188.74-Spencer,,.A Death in ancient Egypt،pp)
.19ص،.....الحضارةانتصار،هنريجيمس،برستد-

08.ص،السابقالمصدر،رشيد،ضوريالنا-
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م!انةمعرفةالميتأهلالقبرفيستطيعموضععلى!ذلكولتدلللتلفالجثة

()918له.القرابينوتقديموزيارته

وتتمثلمصرفيالآنلحدمعروفةمقابراقدمسلامةبنيمرمدةمقابروتعد

بوضعالمتوفىو!ان،المسا!نبينعليهاعثروقد،الش!لبيضويةبسيطةبحفر

فمهمنبالقربوتوضع،الحالاتمعظمفيالايمنجانبهوعلىالقرفصاءهيأةعلى

رأسواتجاه،فمهفياصبعهالميتيضعالآخرالحالاتبعضوجؤ،الحبوببعض

91(.)ْالشرقيالشمالأوالشرقباتجاهونظره،الجنوبباتجاهي!ونماغالباًالميت

أهللاعتقادوال!ثداياالقرابينمنالمقابربعضخلوفيالسببيرجعوربما

دفنالدورهذاوبعد،()191اليوميةحياتهمامورويشار!هممنهمقريببانهالمتوفى

هذاحدثوقد،مستقلموقعوفيالمسا!ننطاقخارجبهمخاصةمقبرةفيالاموات

منالشرقإلىتقعالمقابر!انتفقدالبداريفيأما،)ديرتاسا(دورفيمرةلاول

علىالمقابراستمرارمنالرغموعلىيتتامى"بالمقابرالاهتماماخذوقد،المسا!ن

الميتو!ان،291()اوسعصارتإنهاإلاّقبلمنظهرتالتينفسهاالبيضويةاليهأة

الفخاريةالاوانيبجانبهوتوضعبالتانيلفصارثمومنحيوانبجلداولاًيلف

صيدوعصاحجريةواسلحةالعاجمنوملاعقحجريةواوانيالزينةوادواتوالحلي

والتيالامالال!ثةإلىترمزوالتيالعاجأوالطينمنالمصنوعةالتماثيلعرفضلاً

(918.941.Weeks,,.R "Tombs" inOEAE Vol,3,)1002()p
155.ص،السابقالمصدر،إبراهيم،رزقانة-

.43ص،......الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد)091(

.7ص،السابقالمصدر،ياروسلاف،تشرني-

الادنىالشرقفيالتارلخقبلفيماالاسلافوعبادةالدفن+عقائداحمد،سعيد،)191(

،العربالآثارلينلجمعيةالثالثالملتقى!تاب،العرييالوطنآثارقيدراسات11،القديم

.26ص،اج،الثانيةالعلميةالندوة

(291.Weeks,,.R Op. cit,)941p
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القديملاالصريلأالديانلأفىالاخروالعالمالموتالهة

علىالعثورتمالأولىنقادهدورمقابروفي،391()والبعثالولادةعلىالميتتساعد

باناعتقدواقدوبأنهم،ومر!بهرعالإلهمعرفةلىإيشيروهذا،لمرا!بنماذج

بحضارةارتبطوقد،الآخرالعالمإلىينزلحينمر!بهجؤمعهينتقلونالموتى

حيثمعينةمعبوداتإلىترمزوالتيالمقدسةبالحيواناتالخاصةالمقابراولىالبداري

)491(.وال!لابوالماعزالابقارالحيواناتهذهومنالبشر،مثلاجسادها!فنت

ويمددمريعةأوعموديةحفرةللميتيحفرفصارالدفنطرلقةتطورتثم

مثلالشخصيةممتل!اتهحولهوتوضعالبرديمنبحصيرةيلفانبعدفيهاجسده

مقابرو!انت،)591(والشرابالطعامعلىالحاويةالقدور،الصيدادوات!القلائد

الخشب،أوباللبنتؤزرأوبالطينجوانبهاتطلىماغالباًالاسراتقبلمااواخر

توضعفيما691(،القبزمنقسمالهامالجنائزيالآثاثوللجثةيخصصو!ان

القبرقسميبينيقوم!انالحالاتبعضوفيالآخر،قسمهفيالفخاريةالاواني

احدهماقسمينإلىالقبرتقسيمبدأوبذلك،اللبنمنجدارأوالخشبمنفاصل

شواهدولحن،عليهيدلماالأرضسطحفوقللقبرو!ان،للقرابينوالآخرللجثة

شيء)791(.منهايصلولماختفتالقبور

القديم،الادنىالشرقفيالتارلخقبلفيماالاسلافوعبادةالدفنعقائد11،احمد،سعيد)391(

الندوة،العربالآثاريينلجمعيةالثالثالملتقى!تاب،العرييالوطنآثارفيدراسات11

-28.92ص،اج،الثانيةالعلمية

92.ص،نفسهالمصدر)491(

،".76.(591 Spencer,,.A Death in ancientEgypt)

.913ص،السابقالمصدر،الحميري-

(691.008]bid,)p
(791.Weeks,,.R Op. ci،,)941p

.001،بقلساارلمصدا،هيمبراإ،ررقانة-
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الغامسالفصل

استخداممعاللبنمنتبنىالمقابرف!انتوالثانيةالأولىالاسرتينزمنجؤأما

الثانيةالاسرةعهداواسطوفي،891(للارضيات)الجيريوالحجرللجرانيتقليل

ناإلأمصطبةبهيأةبقائهمنالرغمعلىفالقبر،الدفنعمليةفيمهمتطورحدث

تحتالدفنلحجرةتوسيعمعمجوفغيرصارالدفنحجرةفوقالظاهريالبناء

درجلهااصبحثم،الش!لمستطيلةحجراتعدةعلىتحويصارتبحيثالمصطبة

إلىالمصطبةجدرانوتميل991(،القبزبغرفةتحيطجانبيةغرفإليهاواضيفت

بمش!اتيني!تفىوقدعميقةمش!اواةالخارجيةسطوحهاوتحليقليلاًالداخل

القرابينو!انت،القريناوللروحباباًتمثلمش!اة!لو!انتواجهتهاطرفيفي

)2ْ0(.المصطبةواجههَمش!اواةاحدىامامتقدم

عنمميززوسرللملكقبراًايمحوتبالمهندسشيدالثالثةالاسرةعهدوفي

الخارجيةجدرانه!سيتثمالحجرالقبرمنهذاشيدفقد،لهالسابقةالقبور

واحدةالمصاطبمنمجموعةمنزوسرقبرولتألف،الأبيضالنوعمنجيرلةباحجار

النهائيالش!لاصبححتىالحجمفيتحتهاالتيعنتقلواحدةو!لالأخرىفوق

الجبريبالحجرالخارجمنم!سوة!انتدرجاتلفانذامدرجاًهرماًزوسرلقبر

داخلوشيدت،الحجرمن!لهمشيد!ببربسورالمدر!الهرمواحيط،الابيض

2(.المعابد)اْمنمجموعهَبضمنهاعديدةمبانالسور

(891.311,Erman,,.A Op. cit,)p
.29ص،لسابقالمصدرا،لنا،ردنرجا-

،4.311p1991(أ؟(

61.ص3791t(،)القاهرة،القديمالمصريالفنتارلخ،محرم،!مال-

.001،السابقالمصدر،واخرون،إبراهيم(رزقانة)002(

,87.Spencer,,.A Death in ancient Egypt, pp-
88..(102 Verner,.M،،" Pyramid" in OEAE Vol,3,)1002()p

!ذلك:ينظرو61-62ص،......الفراعنةمصر،حمدا،فخري-

.166ص،......الخالدةمصر،الحميدعبد،زايد-

.201ص،السابقالمصدر،خرونوا،ابراهيم،رزقانة-
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القديمةالصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهة

هرماوللانالمقابربناءفيجديدعصربانالرابعةالاسرةعصرويمتاز

سنفرواتارواصبحتالعصر،هذافيظهرت!املةهرميةمجموعةواولصحيح

المقابرتشييدفنبلغوقد،202")بعدهمنالاهراماتبناةبهاحتذىالذيالنموذجهي

إلىخبرتهمسنفرومعماريونقلفقد،ومن!اورعوخفرعخوفوعهدفيقمتهالهرمية

وبارتفاع،فداناعشراثنيمساحةعلىهرمهخوفوفشيد،الفراعنةهؤلاءاهرام

بالضخامةبناءهفيالمستخدمةالحجريةال!تلتميزت،متراًواربعونوستمائة

مصقولةبطبقةالهرمجوانبو!سيتالطنونصفطنينالواحدةوزنمعدلفحان

إلىزوسرهرمفيالأرضتحت!انتالتيالدفنغرفةوانتقلتالجيريالحجرمن

منضخمةباحجاروسقوفهاجدرانهاغطيتالهرمجسمفياقيمتغرفة

وغريهوجنوبهشرقهففي،المل!يةالمقبرةمر!زيؤلفالهرمو!ان،)302(الجرانيت

صحبةفيلي!ونواالدولةرجالوعظماءالامراءومصاطبالمل!اتاهراماتشيدت

الدنيا)402(.الحياةفي!انوا!ماخدمتهوفيالآخرةفيالملك

)شبسالملكتركفقدالمقابربناءفيتبدلحدثالرابعةالاسرةنهايةوفي

ش!لعلىقبرالنفسهوبنىالهرميالش!لم(ق4924-مق)8924(!اف

،الجنائزيالمعبدإليهواضافالتابوتهيأةعلىبناءأفوقهاوضع!بيرةمصطبة

فبنىاسلافهمقابرعنبعيدأم!اناًاختاروقد،بينهمايوصلوطريقالواديومعبد

.28ص،المصريةالاهرامات،احمد،فخري(202)

302)،أ05903ْ، Verner,,.MOp.)c
.413.Erman،,.A Op.cit,p-

.501ص،بقلساالمصدرا،خرونوا،هيمإبرا،نةرزقا)402(

1929-صص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-
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الغامسالفصل

الىآباؤهعليهسارالذيللتقليدالملكهذاتركويعلل،)2ْ5(صقارةجنوبفيقبره

ناهو:والثاني.المتزايدرعالإله!هنةنفوذمنالحدفيالملكرغبةهو:الأولامرين

،602(هرم)شلعلىقبرللملكبناءمشروعتمويلعلىقادرةتنلمالدولةخزانة

فيرعالإلهاسمدخوللعدموذلكالأولالسببهووالراجحضعيفتعليلوهذا

عليه!انتالذيالم!انعنالعاصمةبنقلالملكلقيامو!ذلكالملكاسمتر!يب

.الجيزةفيرعالإلهحهنةسيطرةمنليتخلصصقارهإلى،اسلافهأيام

هضبةفياهراماتالاسرةهذهملوكاقامفقدالخامسةالاسرةعصرفيأما

معاهراماتثلاثإلاّمنهايبقفلم!ثيراًببنائهايهتموالمانهمغيرصيرابي

المدافنواستمرت،المعابد)702(هذهبينتوصلالتيوالطرقوالسفليةالعلويةمعابدها

مهمينبش!لينمقابرهاتميزتالتيالوسطىالدولةحتىالش!لهذاعلىتقام

بال!ثرمالمصطبةفيهواختلطتالأرضوجهعلىوالمزارالدفنغرفةفيهتقع:الأول

الصخرفيحفرتمقابرمنيت!ون:والثاني.معاالاثنينمزجالىدعىاختلاطأ

وألأقاربالميتأهليجتمعالتيالمزارغرفةفيهابمااجزاءهابجميعفيهوافرغت

)802(.للميتوالقرابينالضحايالتقديم

عشرالثامنةالاسراتومل!اتملوكدفنفقدالحديثةالممل!ةعهدفيأما

مصرجؤالنيللنهرالغرييةالضفةعلىطيبةمقبرةفيوالعشرينعشروالتاسعة

جؤو!ذلك،(الملوك)واديللمقبرةالشماليالطرففيالملوكدفنوقد،العليا

(502.582,Beckerath,,.J" Schepseskaf' inLA Vol5,,)8491()p

0(602.583Ibid,)p
.09ص،لسابقالمصدرا،محرم،!مال)702(

182

(802.29,Verner,,.MOp.cit,)p
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القديملاالمصريةالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

الامراءوبعضالملاتأما،الغريي()الواديباسموالمعروفلهالمجاورالوادي

دفنملكواول،المل!ات()واديفيللمقبرةالجنوبيالطرففيدفنوافقدوالمتنفذين

م(.ق2914-قم()902()4015الأول)تحوتمسهوالملوكواديجؤ

لها،النازلةالممراتمنعددمنتت!ونوهيالصخرفيالمقابرنحتتلقد

مومياءيضمالذيالحجريالتابوتتحويالتيهيواخرها،الحجراتمنوعدد

رحلةتصوردينيةونصوصبمناظروالحجراتالممراتهذهجدرانزينتوقد،الملك

2(.االآخزْالعالمفيالشمس

فيالمنحوتةالمقابرإلىالاهراماتمنالقبوربناءطريقةتغييروراءالسببان

ماوهذامقبرةوجودعلىدالالهرمش!لانوجدواالملوكانفيي!منالصخور

عشرةالثامنةالاسرةفراعنةرأىفقدواقعاًذلكوشاهدوا،2(ااالمقابزسراقيغري

ولما،تمثيلابشعبالجثةومثل،اثاتفاوسرقحرمتهاانته!تقدسبقهممنقبور

علىالمحافظةالملوكاراد،فيهرجعةلاللمتوفىهلا!اًابدياًالجثةهلاك!ان

)212(.العبثمنجثثهم

(95

11(

12(

الملكخلف،مق.4015عامالعرشتسنمعشرةالثامنةالاسرةملوكأحد:الأولتحوتمس(2

ضمحتىجنوبأالمصرلةالدولةتوسيعاهمهامنالاعمالمنبالعديدوقام،الأولامنحوتب

الى!ذلكووصل،الرابعالشلالالىتصلالجنوبيةمصرحدودوصارتالبرقلجبلإليها

ال!رنكفيالفخمةالمبانيمنالعديدشيد،المقلوببالنهرسميوالذيآسيافيالفراتنهر

مصرعرشعلىوخلفه،مق.2914عامفيمات،طيبةفيالملوكواديفيدفنمناولوهو

.226-227صص،......الفراعنةمصر،احمد،فخريينظر:.الثانيتحوتمسابنه

(021.424.Weeks,,.ROp. cit,)p

156.ص،السابقالمصدر،ياروسلاف،تشرني-

.092292-صص،السابقالمصدر،اج،سبنسر-

341.ص،المصريةالاهراما!،حمدا،فخري2(

.501ص،بقلساالمصدرا،محرم،!مال2(
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الخاسدالفصل

للقبرفصلملاصقاًيبنىالمعبد!انانفبعدالمقابربناءفيثانتغيروحدث

معبدلحفريتسعلاالجبلانوجدواالعصرهذاملوكانإذ،بينهماالعهدهذافي

أماالصخر،فيالتابوتوغرفةالسرداببحفرفا!تفواالقرابينفيهتقدم!بير

النهر)213(.منمقربةوعلىالمقبرةعنبعيدابنيفقدالمعبد

تغيرتانبعدإلاّالمقبرةمنالرئيسيينالجزئينهذينبينالفصلهذايتمولم

الهرمأوالمصطبةجؤالمحنطالجسم!انانفبعد،محسوساًتغيراًالدينيةالف!رة

التيالصلاةبفضلويشربيأ!لوهويفارقهولاقبرهفييلازمهقرين(S)له

القرين،بهافيتمتعتمثلهاالتيالحقائقإلىالمقبرةجدرانعلىالمنقوشةالرسومتحول

تصوروافقدالسابقةمنماديةاقلروحيةأوفلسفيةف!رةإلىالف!رةهذهارتقت

هناكتعدلموبهذالآخر،وقتمنتزورهوانماالميتتلازملااونفسروح)با(وجود

الجديدجوهرهاوبحىالروحلانبالقبرالقرابينتقديمم!انلالتصاقضرورة

المعبد،إلىالقبروالمجيءمفارقةعلىقادرة

صفةذاتللنيلالفربيالشاطئعلىالمعابدمنسلسلةذلكبفضلفبنوا

و!لهاالأولسيتيومعبد،هابو)214(ومعبدالبحريوالديرالرمسيوممثلجنائزية

منلهايتلىبماوتنتفعالروحتأتيحيثلهالقرابينوتقديم،الميتالملكبعبادةخاصة

)215(.الصلوات

,08.9tne,7391(,Thebes"بهحه (HongKongْ213)ا Kamil,,.J Luxor a gu) de toenc)

53ص....،الابديةافقالملوكوادي،ايريك،هورنونج)214(

طيبة.مدينةفيالثانيرمسيسالملكبناهالذيالجنائزيالمعبداسموهو:الرمسيوم

طيبة.مدينةفيحتشبسوتالملصةبنتهالذيالجنائزيالمعبداسموهو:البحريالدير

مدينةجؤالثالثرمسيسالملكبناهالذيالجنائزيالمعبداسمهابونوهومعبد

ومتاحفمواقع،الحليمعبد،الديننورالذ!ر:انفةالثلاثالمعبدحول.ينظرطيبة

)5(رقمالخرلطةو!ذلك231232ً-صص،المصريةالاثار

Kami1,,.Jم215) Op. ci،،)ff29.pp
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القديمةالصريةالديانلأفىالآخروالعالمالموتآلهلأ

بللعمارتهالاالحديثةالممل!ةمقابراشهرمنآمونعنختوتمقبرةوتعد

حجراتاربعةمنتت!ونالمقبرةو!انت،فيهااودعالذيالفخمالجنائزيللاثاث

انهإذفيهادفنهإلىادتالتيهيالمفاجئةوفاتهل!ن،الملكلدفنتعدلمصغيرة

مقبرةفيوضعالذيالجنائزيالاثاث!انلقد،)216(العشرينسنيبلغانقبلمات

بومر!وعرياتوارائكللراحةواخرىللزينةب)اسرةوتمثلجداًفخماًالملك

و!افةصغيرةومقاعدعاديةومقاعدمساندذاتومقاعدوخزائنوصناديقودواليب

واطباقولعبللزينةوادوات،عصرهفيالمعروفةالعصيأنواعو!افةالاسلحةأنواع

()217(.الشخصيةالامتعةمنوال!ثير،للموائدوادوات

تم!نوبعدالحديثةالممل!ةحىنهايةبعدالمقابرانذ!رهيجدرومما

النوبيونالملوكرغباذاهراماتش!لعلى!انتمصرعلىالسيطرةمنالنوبيون

معارادوامالهم!انوبالفعل،المصريةالاهراماتتشابهلهممقابربتشييد

صغيرة!انتالنوبيةلندرجاتلقانأوستالمصريةللاهرامانمنهااختلافات

و!انت،الرمليبالحجرمبنيةالنوبيةوالاهرام،218()!بيؤميلهاوزاويةالحجم

منها،العلويالجزءفيصغيرة!وةلل!ثيرمنهاو!ان،صماء!تلةمشيدة

)921(.للملكاوللالهتمثال!وة!لفيحانانهويحتمل

Carter,,.Hبم216) Op. cit,)ff401.pp

285.ص،...الفرعولْيةمصر،حمدا،فخري-

4 ، ff791.pp4217(أط(

Edwards,,.Sمب The Treasures of Tutankhamu!, (NewYork,1917),ff47.pp-

422.ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان-

347.ص،المصريةالاهرامات،احمد،فخري)218(

ص،المصريةالاهرامات،احمد،فخريينظر:الوشيةالاهراماتحولللتفصيل)921(

348.362-ص
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الخاسدالفصل

المولَيحملأمعا:مسأخا

تحديدمعهايصعبدرجةإلىمصرفيقديمةالموتىمحا!مةف!رةان

ثمةلديناالمعروفةالدينيةالنصوصاقدموفي،مرةلاولفِيهِبدأتالذيالوقت

!انإذ،المحا!مة)022(هذهيتوقعون!انواالمصريينانعلىتدلمؤشرات

منعليهايحا!مسوفالدنياالحياةجؤالإنسانبهاقامالتيالاعمالبانالاعتقاد

الميت،محاحمهَفيهتبدأالذيالوقتبالضبطيحددولم)221(،الموتبعدالالهةقبل

؟.ودفنهتحنيطهمنالانتهاءبعدأم؟مباشرةًوفاتهبعدوهل

تتمالذيالم!انصورةبوضوحلناتبينالموتىكتابفيالمرسومةالمشاهدان

قاعةأوالتحقيققاعةتسمىالمح!مةقاعةو!انت،المح!مةفِيهِ

اطلقاللتينونفثيسايزش!الالهتينلوجودالاسمبهذاسميتوربما،222()الحقيقتين

(،)223والحقوالت!املالاستقامةافارتمثلانلانهما)ماعتى(اسمعليهما

يجلس،224(الأخزالعالممنوالسادسالخامسالقسمينبجنتقعالمح!مةو!انت

)225(،للموتىوقاضياًالآخرالعالمعلىمل!اًبوصفهالعرشعلىاوزيرسفيها

.914ص،.....الفرعونيةالديانة،ولس،بدج()022

(221.115.Cassos,,.L Evrydaylife in ancient Egypt, (Baltimore,2001),)p
328.ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمان،ادولف،ارمان)222(

.152ص،السابقالمصدر،الن،شورتر-

,Budge,,.W .B,.Dp cxiii-

.157ص..،.....الفرعونيةالديانة،ولس،بدج;223(

.81ص،السابقالمصدر،الن،شورتر)224(

,.S.012.Hieroglyphs and the afterlife, ,)6991,nodnoL(p،!225)س urk)

0112.Quirke,,.S "Judgment of the dead" in OEAE Vol,2002(,)1p-

.41()رقمالش!لوينظر
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القديمةالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالوتالهة

ريشةجانبهعلىثبتتابيضطويلرأسغطاءوهواد)اتف(تاجراسهعلىويرتدي

)227(.اليسرىباليدوالسوطاليمنىبيدهالصولجانويمسك،)الحق

منعشراربعةالداخلفييصطفبينماونفثيسايزيسشقيقتاهخلفهوتقف

واخرىماعتبرأستارةمسندهيحلى!بيرميزانالقاعةوسطفينصبوقدالنواب

()228
الإلهوبجانبهانوبيسالإلهالميزانعلىيشرف،تحوتبرأ!وثالثةآنوبيسبرأس

وتضم22(،بالمحا!مة)ويتعلقما!لليدونوقرطاسهبقلمهماس!اًتحوت

أوالباشالصقورأوالثعابين!هيأةرؤوسهماليهاًقاضيأواربعوناثنانالمح!مة

الحقالهةإلىترمزريشةمنهمواحد!لرأسوعلىسينمنهمواحد!ليدوفي

الخطىواسعيوالدماءآ!لةمثلمخيفةالقاباًويحملون،023()ماعتوالعدالة

وارجلاللهبوانفاسالعظامومهشماللهبوعينالملتويةوالرؤوسالظلالوآ!لة

معالنتيجةومطابقةالوزنوعمليةالميزانوبتمعنبدقةيراقبونوهؤلاء،النار)231(

)232(.الميتاقوال

()226

;7)22

(8)22

)922(

)231(

217.ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج

.152ص،السابقالمصدر،الن،شورتر-

217.ص،النيلعلىالسا!نون،ولس،بدج

413.ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه

.266ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم

41(.)رقمالش!ل!ذلكوينظر.312ص،السابقالمصدر،ايفان،!ونج-

(023.121Quirke,,.S Hieroglyphs....,)p
101.ص،السابقالمصدر،أج،استيندوروف-

101.ص،السابقالمصدر،فاندييهوجا&اتيين،دريوتون-

328.932-ص،السابقالمصدر،رانحةوهرمان،ادولف،ارمان

(232.0212Quirke,,.S "Judgment of the dead" inOEAE Vol2,)p
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الخاسالفصل

وهوالموتىآ!ل(Am-Mit)ميت()عمالثلاثيالوحشالمح!مةوتضم

()233(،الخلفمننهروفرسالوسطمنواسدالاماممن)تمساحخرافيحيوان

تظهرالرسومبعضوفي،بادانتهح!ماًيصدرالذيالميتلالتهاممتأهباًويون

يقفلوتسزهرةاوزيرسالإلهاماموتنمو،234<)المدانونفيهاليلقىالمح!مةنيران

.)235(حورسابناءالاربعةاحفادهعليها

منابيضاثوبامرتدياًالميتبادخالانوبيسفيقومالمحا!مةتبدأ

خلاصةأمرالأخيرفييعدالذيا!لشهدهذامنخائفاًمرتعداًفيقفال!تان)236(،

الآلهةو!افةالقاضييحيالقاعةإلىالميتدخولوعند)237(،الأبديهلا!هأو

اليكأتيتلقد،الحقيقتينسيدال!بير،المعبودالإلهأيهالكقائلاً:)تحيةالاخرين

اسمكواعرفاعرفكإني،!مالكرايتاليكأحضرونيوعندما،أمامكماثلاً

قاعة،القاعةهذه!ؤبجواركالذينمعبوداَوالأربعينالاثنينأسماءواعرف

فيدمهممنويرتوون،الأشراريراقبونحراساًيميشونالذينأولئكانهم،الحقيقتين

الميتيبدأثم،()238(الطيبالحائنأماموالأخلاقالطباعلوزناعدالذياليومهذا

تمقتهشيئأافعلولمالبشر،ضدإلفاَاقترفلم)اننيةفيقولإثملأيارت!ابهبنفي

ولم،يب!يأحدأادعولم،احداَأجوعولم،رئيسهعندباحداسعولم،الآلهة

ولم،الطعامالمعابدفياقللولم،ألماًلاحداسببولم،القتلإلىادعولم،اقتلى

.171ص،.......الفرعونيةالديانة،والس،بدج)233(

.031ص،السابقالمصدر،ادولف،ارمان-

122.".،....eroglyphsْ234)ا Quirke, ,.S )H

.152ص،لسابقالمصدرا،لنا،شورتر()235

.)41(رقمالش!لينظر)236(

122,".،3....(237 Quirke , ,.S Hieroglyph)

,312.Quirke،,.S "Judgment of the dead" in OEAE Vol 2,p-

413.ص،السابقالمصدربيير،،مونتيه)238(
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القديمةالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتالهلأ

لالهالطاهرالم!انفيافسقولم،الممجدينطعاماسلبولم،الالهةخبزانقص

الحقل،مقياسازيفولم،الذراعمقياسانقصولم،الم!يالاطففولم،مدينتي

فممناللبناسلبولم،الميزانلسانفيازورولم،الميزانمثاقيلفياثقلولم

اصطدولم،الالهةطيوراصطدولم،مرعاهامنالماشيةاسرقولم،الطفل

،الجاريالماءعلىاسدولم،وقتهفيالفيضانماءامنعولم،بحيراتهمفيالاسماك

()923(.ارادتهمنشيءفيالإلهاعترضولم،قطعانمنماللمعابداضرولم

ن!دةآخرتهيجعلانشأنهمناثم!لالميتفيهينفيالذيالنصهذاوفي

الافعالمبادئ!ذلكولقررالدنيافيللانسانالسويالسلوكالوقتبذاتيقرر

ولنفيوالاربعينالاتتينالقضاةإلىالميتيتوجههذاوبعد،القويمةوالاخلاقالحسنة

:)024(فيقولبهيدانانيم!نالذيالذنبمنهمواحد!لامام

أنو)هليوبوليس(،منتأتيمنيا(،الخطى)الطويلنيمتيوسزياالتحيةالكأ(

(.الظلمارت!بلمانني

انني،عباخرمنيجيءمنيا(،الشعلةتعانقه)منشسمتهبتيا)احييك2(

(.بالعنفالمصحوبالسطوامارسلم

ا!نلمانني)هيرموبوليس(،خمينّومنيجيءيامن)الأنف(،فنتييا)أحييك3(

(.إنسانأيمععنيفاً

)الهف!ريريتمنتجيءمنيا(الظلام7ا!لخايبيتوعميا)أحييك4(

(.السرقةارت!بلمانني(،النيلمنهينبحالذي

.213ص،بقلساالمصدرا،دولفا،رمانا)923(

031.-309.Erman,,.A Op.cit, pp-

.161165-صص،.......الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)024(

288

http://al-maktabeh.com



الخاصالفصل

امرأةاذبحلماننيرستاو،منيأتيمنيا،(المنش)الوجههرانيها-يا)أحييك5(

رجلاً(.ولا

)6

)7

)8

لمانني،السماءمنيأتييامن(المضاعفالاسد-)الإلهريريتييا)احييك

(.الم!يالاطفف

سخممنيأتيمنيا،(النارية)العيوقسشتفآم-ماعتا-يا)أحييك

أحد(.معبغشاتصرفلم،التوبوليس(

(.الالهأشياءاختلسلمانني،وتتراجعتتقدممنيا،()الشعلةيانيبا)أحييك

هنن-سوتنمنيجيءمنيا(،العظاممحطم)ست-!سوياأحييك)9(

بال!ذب(.انطقلم،)هيرا!ليوبوليس(

اسلبلمالمخبوء()الم!انشتايتمنيأتيمنيا،)المطيع(خمييا)احييك01(

(.بالقوةالبضائع

بتاح!ا-هتمنيأتيمنيا(،القريةالشعلةنسرت)ذوأواتشىيا)أحييك11(

(.البذيئةبالالفاظاتلفظلمانني)منفس(،

ال!هفمنيأتيمنيا،(وراءهوجهه)منفهاف-هرا-يا)أحييك12(

(.بالقوةالطعاماستلبلم،العميق

لمانني،السفليالعالممنيجيءمنيا(،المزدوجالنيل)ينبوثياخرتي)أحييك13(

(.بخداعاتصرف

قلبيا!للمانني،الظلاممنيأتيمنيا(،النارية)القدمرتتا-يا)أحييك(14

غاضبا((.لاصبحطوريعناخرجلمإأي

928
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القديمةالمم!ريلأالديانلأفيالآخروالعالمالوتآلهة

تا-منتجيءمنيا(،المشع)السنابيهوهتش!يا)أحييك15(

أحد((.رض11غزوتما

انني،)الفيّوم(شي

اذبحلم،الحجريالبيتمنيأتيمنيا(،الدم)1!ل-سنفعميا)أحييك16(

(.الالهيممل!هاالتيالحيوانات

اخربلمانني،معبثمنيأتيمنياالأحشاء()آ!لبسك-عميا)أحييك17(

المفلوحة(.الاراضياخرب

احدقلم،الماعتينمدينةمنتجيءمنيا(ماعت)سيدماعت-نبيا)أحييك(18

السوء(.لاصنعالأشياءفي

احركلمانني)بوبسطه(،باستمنيجيءمنيا،()المتراجعياتتميأحييك)91(

(.إنسانأيضدفمي

دونمناغضبلمانني،)هليوبوليس(أنومنيأتيمنيا،عنتييا)أحييك02(

(.جوهريسبب

ارتحبولم،الزناارتحبلمانني،أتيمنيأتيمنيا،توتوتيفياأحييك)21(

(.اللواط

(.نفسيالؤثلمأنني،المذبحبيتمنيأتيمنيا،أواممتييا)أحييك(22

الإلهبيتمنيجيءمنيا،(إليهيجلببما)المتنبئفأنت-ما+يا)أحييك23(

أحد(.زوجةمعاضطجعلماننيامسو،

لايالخوفاجلبلماننينهاتو،منيجيءمنيا،سروهيحيا)أحييك(24

(.إنسان
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الغامسالفصل

!لامياجعللمانني،!اويبحيرةمنتجيءمنيا،نبشخميا)أحييك(25

(.بالغضبيشتعل

اذنياصملم،اوريتمنيجيءمنيا،ال!لام(7امرخروسشت-يا)أحييك26(

(.والحقيقةالحقءمعن

لمانني،ه!عتبحيرةمنتجيءمنيا(،الرضيع)الطفلنخنيا)أحييك(27

يبي(.احدأاجعل

بالالحاد(.انطقلمانني،!نمتمنيجيءمنيا،!نمتييا)أحييك28(

لمانني،ساومنيجيءمنيا،(قرابينه)جالبفهتب-ان-يا)أحييك92(

بعنفا(.اتصرف

أسرعلمانني،اونسيمنيجيءمنياال!لام(،)مرتبخروسحيا)أحييك(03

(.قلبي

ماانني،نتشفيتمنيجيءمنيا،(الوجوه)سيدهراو-نبيا)أحيينك(31

(.الالهمنأثارولم،)؟(وخزت

ينبغيلابماءميالغملمإنني،أوثمتمنيجيءمنيا،سرخييا)أحييك(32

(.يقالان

)33(tارتحبلمانني،ساوتيمنيأتيمنيا(،القرون)سيدعبوي-يانبحييك

الشر(.إلىانظرلولمأالدجل

اللغظلمانني)منفس(،!اهت--بتاحمنيجيءيامن،تم-نفريا)أحييك34(

(.الملكضدباللعنات

أل!2+،ري(.الماضألوثلماننيتأتو،منيأتييامن،سببتميا-)أحييك(35
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القديملاالمصريةالديانلأفىالاخروالعالمالموتالهلا

!لامي(.ابجللمانني،تابتيمنيجيءمنيا،فأب--أم-أرييا)أحييك36(

الاله(لعنتماانني،نومنيأتيمنيا،اهييا)أحييك37(

(.بغطرسةاتصرفلمانني)؟((،مزارهمنيأتيمنأيارختاواتش-يا)أحييك(38

(.التمايزاتاصنعلمانني،معبدهمنيأتيمنيا،نفرتناهبياأحييك)93(

بوسائلالاثراءمازددتانني،!هفهمنيأتيمنيانهب!او،يا)أحييك45(

(.الخاصملىِهي

الالهيخصماالعنلمانني،مزارهمنيجيءمنيا،تب-ياتشسمر)أحييك41(

(.معي

لماننياو!رت(،منيجيءمنأيا(ذراعه)جالبف--عانيا)أحييك42(

(.المدينةالهمناخسر

صالحاً!انانهالمح!مةامامويعلنذنب!لبنفيالميتيقومانوبعد

القلبوزنعمليةتبدأثمومنطاهر()241(أناطاهر،أناطاهر،أناطاهر،أنا)ينادي

تشهدلاتصرفاتيمصدرولا،اميقلبويا،قلبي)يالقلبهالميتبمخاطبةتسبقالتي

سيدامامغيرمصلحتيفييعلووزنكتجعللا،القضاةامامتعترضنيلا،ضدي

تفوحبانتسمحلاجسميلاعضاءالسلامةيمنحوالذيصدريفيالروحفانالميزاق

()242(.الآلهةامامضدياحاذيبتقللا،!رلهةرائحةمني

122....،"..eroglyphsْ241)ا Quirke, ,.S )H

.318ص،السابقالمصدر،ميخائيلنجيب،إبراهيم-

415.ص،السابقلمصدرابيير،،مونتيه-

123,...،".(242.Quirke,,.S H5ْeroglyphs)
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الغامسالفصل

ذإمصيرالمتوفىيقررالذيالميزانفيالميتقلببوضعانوبيسيقومبعدها

فيالميزانلسانمعيارويمسكالميزانجانبيأحدعندير-انوبيسالإلهيشاهد

نتيجةبهايسجلبقصبةيمسكالآلهة!اتبتحوتالإلهيقفوخلفهاليمنىيده

وبعد،المح!مةاعضاءجميعقبلمنوترقبوهدوءبصمتتتمالعمليةوهذهالوزن

رمزوبالاخرىبحفةالميتقلبطرفهاي!ونوالتيالوزنعمليةانوبيسيفحصان

ثمبتسجيلهابدورهيقومالذيبالنتيجةتحوتيخبرتمثالها(أو)الريشةماعتالآلهة

حله،بالصدقالقلبوزنلقد،المح!مةايتهاالسمع)اصغيقائلاًالاربابيخاطب

العظيم،الميزانفيبالاختبارصادقأوجدولقد،اجلهمنشاهدأنفسهوقفتولقد

الاذىيرتحبلمانه،المعابدفيالقرابينيتلفلمانه،لؤمأيفيهيوجدلم

حياً()243(.حانعندماالشريرةالشائعاتينشرلموانه،باعماله

الارباب)مجمعالقضاةمجمعفانالتقريرهذاعلىواجابهالذيميت()عم

نالقدخمينو،فييقيممنيا،تحوتيافمكمنيأتيذاك)انيقول(العظيم

الشريرتحبولميأثملمانه،ومستقيممقدسالمنصور)244(،اوزيرس،المصادقة

إليهتزلفولسوف،عليهالسيادةلهت!ونلنسوفالملتهمالوحشان،ضدنا

يوهبسوفو!ذلك،اوزيرسحضرةالىالدخولحقيمنحولسوف،التقدمات

السماءإلىصعودانهالثوابفيالأهرامنصوصوتقول()245(.السلامحقلفيمنزلأ

السماءفيبالاقامةيثابونالذينوهؤلاء،الآلهةمعللاقامةبالمخاطرمليئةرحلةبعد

جانبهاهوالسماءفيفيهيقيمونالذيوالم!ان،)الممجدون(و،)السعداء(يسمون

.173174-ص،.......الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)243(

إلىالبريءالميتيتحولإذوملهارتهبراءتهثبتتالذيالميتاسمهوالمنصور:اوزيرس)244(

.114ص،......والدينالأدب،انطون،ز!رى-ينطر:.اسمهويحملاوزيرس

.174ص،.......الفرعونيةالديانة،ولس،بدج)245(
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القديملأالمصريلأالديانلأفىالآخروالعالمالموتالهة

اسمعليهافاطلقواثابقةنجوماًالجانبينهذينفيلاحظواالمصريينلانالشرقي

إلىيصعدونللذينالخالد()النعيممانعندهاوجعلواالخالدةالنجوم

النيلمنبعمنالماءويشربالآلهةمعالتجولمنالميتيتم!نوسوف،)246(السماء

السماءفيالممجدونويقيم،حياً)247(ي!ونوسوفحورسمثلنهاراًيخرجوسوف

ولاتتجددمختلفةشهيةاطعمةيتناولونومنه(،الطعام)حقليسمىحقلومنها

شجرةتسمىعاليةجميزوشجرةيارو()248(،)حقليدعىآخرحقلوهناك،تنفذ

الآلهةفانهذاجانبوالى،الممجدوقومعهممنهايأ!لونالآلهةإليهايجلسالحياة

إليهاوصولهحينالسماءإلىالقادميعطيانالشمسيحميالذيوالثعبان)نوت(

الخمرةويشربالآلهةمعيأ!لوهو،صبيأعادرضعفمتى،منهماليرضعثدييهما

!لويعملنساءلهوت!وناوزيرسمعيجلسو!ذلك،تحسنأتزدادوصحتهمعهم

للبراءةرئيسيينشرطينهناكانذلكخلالمنويظهرالدنيا)924(،فييعمله!انما

فيماوالاخلاقوالروحبالجسميتصلفيماالطهارة،الاخلاقوثانيهماالطهارةاولهما

25(.)ْوالعدالةبالاستقامةيتصل

حسناتهمنا!ثرسيئاته!انتالميتانالوزنعمليةخلالتبينإذاأما

يعلنانبعدوذلكلافتراسهميت()عم-الملتهمالوحشأييسلمفانهعليهقلبهوشهد

246)."،....فى122. Quirke, ,.S Hieroglyph)

.58ص،بقلساالمصدرا،غوستاف،لوبون)247(

.101ص،السابقالمصدر،فاندييهوجاكاتيين،دريوتون-

.326ص،السابقالمصدر،ران!ةوهرمانادولف،ارمان;248(

.84ص،السابقالمصدر،رشيد،ضوريالنا-

.3713-61ص،لسابقاالمصدر،دولفا،رمانا)924(

.172ص،السابقالمصدر،أج،سبنسر-

003.ص،السابقالمصدر،ميخائيللخيب،إبراهيم()025
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الخامسالفصل

اشدتلاقيحيثالىواذهب،الشريرايهاعني)ابتعدقائلاًح!مهاوزيرسالإله

غنيمةجعلتكلقد،ودمهبلحمهوتغذوا،بسيوفىاقتلوهالقضاةايها،العذاب

مقابرهم،فييبقونالمحا!مةجؤالفاشلينفانوبذلك،والافاعي()251(للوحوش

.)252(الشمسيرونولا،والعطشالجوعمنيعانون

والعدلبالحقإلآيأبهالاَخرالعالمملك،العادلالقاضياوزيرسي!نولم

،الناساذىعنوابتعدونواياهسريرتهوحسنتقلبهتطهرمنإلاّبصحبتهينعمولا

ولماتقىلمنوالنعيم،امامهفعلهماإنسان!ليلاقيإذوفقيرغنيبينيفرقولا

لهالمقدمةالقرابينتنفعهلاإذالسوءعمللمنوالعذاب،بخائنةيأتيأوالناسيظلم

معسيئاتهمتتساوىالذينالامواتي!لففيما،الهان)253(تراتيلأوذويهمن

)234(.بالتمائممثقلونوهماوزير!الإلهبخدمةحسناتهم

(251.903.Erman,,.A Op. cit,)p
123....،"..eroglyphsْ252)ا Quirke, ,.S )H

124،09"Casson,,.L Op. ci-

..201ص،السابقرلمصدا،نسوافرا،وماس.)253(

.111ص،...الفرعونيةمصر،حمدا،فخري-

(254.214.Quirke,,.S" Judgment of the dead" inOEAE Vol,2)p
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الخاتمة
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الخاتملأ

الخالَمهَ

التيالورقةهذهعندراحلتهاحطتالرحلةهذهوخاتمة،خاتمةرحلةل!ل

الآلهةموضوعانفيهظهرالذي،بحثناجؤاليهتوصلناماأهمإيجازفيهانحاول

نايرى!انلأنه،بخاصةوالمصريبعامهالإنسانالأ!برلتف!يرالشاغل!انت

وهيآتبصورتخيلهالىادعاهالأمروهذا،حياتهفيتتحىغيبيةقوىهناك

.متعددة

!سبإلىفسعىالغيبيةالقوىتلكبفعليأتيانالخيروالشرانيرىو!ان

مفهومغيرأمرالآلهةدامتوما،المنفعةعلىوالحصولالأذىمنللتخلصرضاها

منهاوقفلذا،لهالموجد-وهيوجودهعلىالسابقهوهيللإنسان!املبشل

قوتهبفعلالإنسان!انالتيالسحرحالاتبعضفيالالأوامرهاالمستسلمموقف

للآلهة.الأوامريصدر

حياتهفيمؤثرةعلاقةلهشيءٍل!لخاصاًالهاًالقديمالمصريجعللقد

وهذاجدأ.حبيرةالمصريةالآلهةإعداد!انتولذلك،جانبهإلىلي!ونإليهيتقرب

!ثيرأ،القدماءالمصريينشغلتالتيالأخر،والعالمالموتآلهةعلىيصدقالأمر

فيلهالاستعدادفيبالغواول!نهم،بحتميتهامنواإذواقعيأموقفاًالموتمنفوقفوا

الروحي.الاستعدادعنفضلاًالماديالجانب

فرضهالذيالتدرجحسبرتبتوالتيالبحثفيظهرتالتيالنتائجأهمومن

يأتي:ماالدراسةفيالمتبعالمنهج

البشرقوةتفو!قوةتمتلكالتيالاشياء!ليعدون!انواالقدماءالمصريينانا(

اله.أي)نتر(يسمونهاوحانواالآلهةمنللطبيعةخارقةت!ونأو
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الخاتملأ

عبداذالقديمةالمصريةالآلهةمجتمعالأثرفيعظيمالجغرافيةللبيئة!انلقد2(

عبدفقد،حياتهفيمؤثرة!انتالتيالجغرافيةالطواهر!لالقديمالمصري

ضخمةبامرأةشبههافمرةواقعهمناستوحاهاهيأةمنبأ!ثروتصورهاالسماء

طرجؤعلىتقف!بيرةبقرةبهيأةتصورهاوأخرى،الأرضطرفيعلىمنحنية

الإلهوهوشهرةالمصريةالآلهةبأ!ثرارتبطتالتيالشمسوعبدايضاً.الأرض

يحظىانالهلأييمنولا)خبري(والالهومع7اتوم(الإلهمعادمجالذي)رع(

إلىمردهوذلك)رع(،الإلهمعاتحدإذاإلابهامسيطراي!ون!بيرةبشهرة

.المخلوقاتجميععلىللشمسالفعليةالسيطرة

الأسرةزمنفيحدثمثلماالحالاتبعضجؤوتفردهاالشمستاثيرقوةوبسبب

الذيالف!رهذاوترا!ماتالقديمالمصريالف!رتطوروبسببالخامسة

ثورتهاخناتونأعلنحينماعاليةدرجةإلىعشرةالثامنةالأسرةزمنفيوصل

)تحوت(،الإلهيمثل!انالذيالقمرالقدماءالمصريونعبدو!ذلك.الدينية

الميت.محا!مةنتيجةويعلنوشمجلالإنسانعمرسنواتيحسب!انوالذي

إلىيوديانوتتاوبهماوالقمرالشمسحر!ةانالىذلكفيالسببيعودوربما

.الإنسانعمرانتهاء

آلهةفتصوروهايتغيرم!انهالاثابتةنجوماهناكانالقديمالمصريأدركوقد

الفناء.تعرفلاخالدة

ديمومةمصدرلأنهالقدماءالمصريينعندمقدسةمانةالنيللنهر!ان3(

أخرىظاهرةوجودعدمبسبب،جنسهاماممتحيراالمصريوقفوقد،حياتهم

الخنثى.بصورةتصوروهلذالهالجنسيالنظيرتمثلانيم!نلهمشابهه

أخربلدفيالملوكبهايحظلمم!انةالقديمةالمصريةالديانةفيللملوك!ان4(

للآلهة.أبناءأوألهةعدوالأنهم
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)5

)6

)7

)8

تمةالخا

فيهاقدستدرجةإلىالقديمةالمصريةالآلهةمجتمعفيالحيواناتأثرتلقد

بماالحيواناتتقديسإلىدعتالتيالأسبابنجملانويم!ن،!ثيرةنماذ!

ياتىِ:

جؤالصقرمهارةمثلالقديمالمصريإعجابنالتمهاراتامتلا!ها10

.والخرافالعجولإخصابوقوة،آوىابنوسرعة،الطيران

.البقرةمثلللإنسانال!بيرةفائدتهاب.

.والعقاربوالأفاعيوالتمساحواللبوةالأسدمثل،أذاهاودرءخطرهاتجنبج.

يختار!انبلافصائلهذه!ليقدسلمالقديمالمصريانذ!رهيجدرومما

حينجؤ،مميزهخصائصيمتلكانهالحهنةعنهيقول،فصيلة!لمنواحدا

الحيوانيتخيلالقديمالمصريو!ان،لحومهاوا!لالفصيلةبقيةذبحيجوز

جؤمنهوامعانا،للتمثالمشابهاالإلهفيهيسترلحالذيالم!انيمثلانهعلى

فيحتىفرقفقدالفصيلةأنواعوبقيةالحيواناتمنالمقدسبينالتفريق

7احت(والبقرة)حور(يصبحيقدسوحينما)بيك(هوالصقرفاسم،أسمائها

إسوبك(.يصبحيقدسوحينما)مسح(والتمساح)حتحور(تصبحتقدسوحينما

الأدنىالشرقفيالمعروفةالخلقأساطيرتشابهالقديمةالمصريةالخلقأساطيران

لل!ون.المائيالميلادنظرياتمنجميعهااناذالقديم

الخلقإلىالماديالخلقمنملحوظبش!لتطورتالمصريةالخلقأساطيران

منفس.أسطورةجؤواضحانجدهماوهذاالموضوعيالمثالي

)خنوم(الإلهقيامقيالاواضحاالمصريةالأساطيرفيالإنسانخلقي!نلم

عدملىاالأمرهذافيالسببيعودوربما،الفخاردولابعلىالإنسانبصنع

الأمر.بادئفيوالآلهةالإنسانبينالفصل
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الخاتمة

منمجموعةاتحادبفعليعيش!ائنالإنسانانالقدماءالمصريونادركلقد9(

الجسدأهمهامنديةماواخرىالروحاهمهامنروحيةباشياءتتمثلالعناصر

.الانسانموتيعنيالعناصرهذه،وانفصال

صولها.وأوأدوارهامهامهامعرفةفي!برىأهميةالآلهةلأسماء!ان01(

فهيسلوحياتهاال!ثيرمنفيالبشرتشابه!انتالقديمةالمصرلةالالهةان11(

الصفاتمنذلكإِلىومالموتتأوترتاحوتحتالوت!ذبوتصدقوتحزنتفرح

البشرية.

تزايدهوالأولمختلفيناتجاهينتسيرفيالقديمةالمصريةالالهة!انت(12

هووالثاني،حياته!ؤمؤثراالمصرييجدهشيل!لالهاًباتخاذوذلكعدادهاأ

المصرلةالآلهةبينتحصلالتيوالاتحادالدمجحالاتطريقعنأعدادهاتقلص

الهفيآلهةاربعةاوآلهةثلاثةدمجالىواحدإلهفيإلهيندمجتجاوزتوالتي

نامنالرغمعلى.الآلهةإعدادفيالتتاقصالىادتالظاهرةوهذه،واحد

الحصولالىال!هنةورائهمنهدفاقتصاديا!انللدمجالحقيقيالسبب

.الأموالمنممنا!برقدرعلى

تمثل!انتالرأسفأغطية،ل!ثاالمهمةالمزاياأحدىتمثلالالهةملابس!انت13(

اله.ب!لواضحةتعريفيةدلالة

والأشياء،طعامهاموضوعفيالبشرمعاملةتعاملالقديمةالمصريةالآلهة!انت(14

فقالواالأمرهذاالىانتبهواال!هنةول!ن،الناسيأ!لمماهيلهاتقدمالتي

ال!هنة.ليأ!لهالماديالجزءوتتركالطعاممنالروحيالجزءتأ!لالآل!ثةان

يتخلصليللبشرالالهةوهبتهسلاحاالسحريعدونالقدماءالمصريوق!ان(15

المنافع.علىويحصلالمخاطرمن
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تملأالغا

علاقةونظمتواضحبش!لالأخلاقعلىالقديمةالمصريةالنصوصأحدت(16

علىوأ!دت،فيهيعيشالذيالمجتمعوبأفرادوبالح!امبالآلهةالإنسان

.سعيدةوآخرةمستقرةحياةللإنساني!فللأنهوالحميدالسويالسلوك

المناطقآلهةفيالمصريةالآلهةأثرتوجيرانهامصربينالحضاريةالتماساتبفعل17(

فيماالآلهةبعضأدمجتدرجةلىا،المناطقتلكبآلهةهيتاثرت!ما،المجاورة

الجغرافية.أصولهابعدمنالرغمعلىبينها

موقفامنهوقفوابلعليهالثورةاوالموتلغزحلالقدماءالمصريونيحاوللم18(

مبرراته.اووقوعهأسبابفييبحثواولم،واقعيا

طريقايمثلانالإنسانعمرو!لالدنياالحياةبانالقدماءالمصريونامن91(

الأممعندمتيلالهنجدلمبش!للهافاستعدوا،الأخرىللحياةممهدا

.الأخرى

ومنالمخلوقاتجميععلىالموتتقدرالتيهيالآلهةبانالقدماءالمصريونامن02(

الآلهة.رضا!سبعلىيعملانفعليهيعمرانيريد

وقد،ال!ونيالنظاممنجزءايمثلالموتانالىالقدماءالمصريونذهب(21

لخلقالسابقالزمنفيموتهنلكيوجدولالل!ون.خلقهامعالآلهةأوجدته

الحون.

اخوهيقتلهانقبلدنيويةمهامالقدماءالمصريينعندالموتىإلهلاوزيرس!ان22(

ال!ثيرمنعلىغطىهذابتحولهول!نهالأخر،للعالمإلهالىويتحول،سيت

و)سو!ر(.امينتو()خنتياشهرهامن!انالتيلهالسابقةالمصريةالموتآلهة

لمواوزيرسوبتاحرعمثلسطوةوأ!ثرهاالقديمةالمصريةالالهةاشهران2(3

اسمائها.بدلالةالأصلمصريةت!ن
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الغاتملا

الأخرىالحياةعنالمصريينلافارملائمةمنطقيةنتيجةيمثلالتحنيط!ان24(

المحافظةالامرتطلبلذا،الدنياالحياةفيموجودهوماتشابه!انتالتي

الأخر.العالمفيحياتهممارسةمنالإنسانيتم!نل!يالجسدعلى

تجاوزمنيتم!نوالمفإنهمالموتمنللمصريينالواقعيالموقفمنالرغمعلى25(

فيالميتعلىالشديدالحزن!ظهارالنواحفيواضحانجدهماوهذاالعواطف

.قبرهالىالميتفيهايودعالتيالجنائزيةالمسيرة

بينفرقواحينولاسيما،الدفنموضوعفي!ثيراالمصريينأف!ارتطورتلقد(26

!انواانفبعد،والروحالجسدبينفرقواإنهماذ،الجنائزيالقبروالمعبد

علىقادرةانهايعتقدونصارواالقبرجؤللجسدملازمةالروحانيعتقدون

.شاءتمتىاليهوالرجوععنهالابتعاد

وزنوعملية،اوزيرسالإلهالأ!برالقاضيووجودالموتىمحا!مةف!رةان27(

لأعمالهوذ!رهالسيئةبالإعمالقيامهبنفيالميتوقيامدقيقبميزانالأعمال

العذابإلىالخاسرينوذهاباوزيرسالإلهعالمجؤالفائزينودخولالحسنة

بخدمةميزانهم!فتاتساوتمنوبقاءميت()عمالوحشقبلمنواتهامهم

الدياناتمقارببش!لأوضحتهامتقدمةفرةيمثل،اوزيرسالإله

السماوية.

وطقوسهاالهتهابوجودالقديمةالمصريةالديانةانللباحثاتضحسبقومما(28

صنعهممنفهي!هنةلعبةالاهيماذ!رناهالذيالنمطعلىومعتقداتها

اللعبة.هذهصياغةفيبراعةاظهرواوقد،بهمالخاصةلمآ!بهمتحقيقاً

الواحدلفهوالحمد،هذاجهديفيوفقتقدأ!ونانأتمفىالختاموفي

والتبصرالتفحرعلىقادراوجعلهروحهمنعليهفأفاضالإنسانخلقالذيالأحد

به.يحيطأمر!لفي
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تمةالخا

المصريةالالهةأهمبأسماءقائمة

لخصوبةربالمب!ر،الأسراتعصرمنذمنففيالعجلهيئةعلىعبد

له"أبيس!اوالعجلابتاح!ا1الإلهصورمنصورةصبحأمتقدمةمرحلةوفيالأرض

يمثلوأحياناً،قرنيهبينالشمسقرصواضعاًويمثلجلدهعلىمميزةعلامات

النسل.جؤوالتفوقالجسديةالقوةإلىيرمز،عجلورأسإنسانبجسم

أ!لم:

علىنفسهمننفسهخلقأنهالمصريونأعتقد"ال!املاوالتام11يعنياسمه

وعلىوتفنوت"اشو1وبمفردهذاتهمنخلق.العالمخالقفهوثمومن،الأزليالتلقمة

بأسموعرفرع"11الإلهمعأندمج.هليوبوليستاسوعقائمةرأسعلىيقعالأساسهذا

رعا،تومأ

الملكعهدفيارتفع،الحديثةالدولةقبليعبدلمالذي"الشمساقرص1

!قرصثمصقر،رأسالأمرأولفيمثلالأوحد.الإلهي!ونأنإلى!"اخناتون"

الحرارة11:ألقابهمن.الحياةعلامةغالباًتمسكادميةبيدتتتهيبأشعةشمس

الذيلرع!والد.باسمهافقهفييتلألأالذي،الأفقينربالشمسقرصمنالمنبثقة

!آتونإليناعاد

وأ،إنسانيةهيئةعلىويظهرليبيا"غالباًا!سيدويسمى،الغرييةالصحراءإله

ورخمة.وثعبانللبؤةرؤوسبثلاثةأو"ست"الإلهبرأسوأحياناًصقر،برأس
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الغاتملأ

ظهرهماأسدينعنعبارةوهوالآخر.للعالمثمومنللأرضقديمتجسيم

الآخرةومخرجمدخلبحراسةيقومانالشمسأو(الأخت(الأفقعلامةبينهمامتقابل

"تفنوت".والإلهة"شو"الإلهويمثلان

أمنتت:

إلة"بحتحور"ارتبطت.الغربس!انللموتىحامية،الغرب"11يعنياسمهاربة

11الجميلالغرب11

آمون:

ش!لويتخذ،ريشتانتعلوهتاجيلبسرجلهيئةعلىيظهر،الخفي"11الإله

ماأول.الإوزةأوالحبشصورةعلىمثل!ذلك،الأحيانمن!ثيرجؤامين"1الإله

صبحأثم،الأشمونينثامونأعضاءأحديعد،طيبةإقليم!ؤ!انتعبادتهظهرت

الآلهة!بارمعواندمج"الآلهةابملك1ولقب،الحديثةللإمبراطوريةالرسميالمعبود

11.خنوم-"أمونو،مين"-"أمون-رع"-مون"أصبحفأ

أنوبيس:

فيأوالمقبرةواجهةتمثلقاعدةعلىيريض!لبهيئةعلىالمصريونمثله

وحارسأحامياًيعد!لب.برأسإنسانهيئةعلى!ذلكومثلمتقابلمزدوجوضع

لإحدىوتبعاً"أوزيرش!ا!الإلهبتحنيطقاملأنهالمحنط"11صفة!ذلكوأتخذ،للجبانة

"نفتيس"هىِوأمه"أوزيرش!"هوأبوهالأساطيرفإن
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الغاتملأ

أنوريس:

رجلهيئةعلىالمصريونصور"البعيدةيحضرالذي11اسمهويعنياينحرت"11أو

.أدمجالأصليموطنههي"اثينة"مدينة!انت.ريشاتأربعمنم!ونتاجرأسهيعلو

!بيرة.شهرةأخذثمومنشو"انوريس-11أسمتحت"شو"الإلهمع

اويدريس:

تحديدبدونرجلهيئةعلىيمثل،الموتحتىالشرورمنقاسىالذيالإله

علىوبيسارهالراعيعصاعلىبيمينهويقبضالأتف"11تاجيلبس.جسمهلأعضاء

أهمأبيدوسأصبحتمب!روقتومنذ.الموتىلعالمحا!ماًأصبحالنخخ"11عصا

)فيسمتومدينةمنالغريي(الجنوب)فيايوزيرش!ا!1مدينة!انت.لعبادتهمر!ز

بها.ظهرالمناطقأولىالدلتا(

أولادحورس:

حراسةعلىيقومونوقبحسنوف"ودواموتفوحابيإمستى11همحورسأبناء

العالمأرحانويمئلونالأربعالأحشاءأوانييحرسونثمومنتحنيطهأتثاءوزيرش!101

!االأربعة

إيزشد:

!ثيرةخطارأمنحمتهوالتياحورس"1الإلهوأم،أوزيرش!""االإلهوزوجةختأ

على"العرش11علامةتحملةدائماًامرأتمثل.ساحرة!إلهةهاماًدوراًلعبتحيث

أشالوأخذت،الشمسقرصبينهماقرنينعنعبارةتاجتلبسوأحياناً،رأسها

الروماني.اليونانيالعصرمنذأوروبافيعبادتهاانتشرت.مختلفةالهةومظاهر
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الغاتملأ

يهزطفلهيئةعلىيصورأدفو.رباحورس"1ودندرةربةاحتحور"1ابن

عبادتهمقروتعتبردندرةالصلاصل.

إيمعتب:

منأول!انحيثالمعماريةمجموعتهلهبنىالذي"زوسرالملكمهندس

السادسةالأسرةوفي!ذلك.الطبإلىنبوغهوامتد!املبناءءالحجراستخدم

11اس!لبيوس11معالإغريقوحدهذلكوبعد"بتاحا"ابنوسموهالمصريونآلهةوالمشرين

عندهمالطبإله

باخت:

فيعبادتهامر!زو!ان.الشمسقرصيعلوهلبؤةبرأسامرأةهيئةعلىإلهة

11ارتميدوس"سبيوسعنتراسطيل

باستت:

!انت.الحديثةالدولةفي"سخمت"الإلهةمعأدمجت،القطةهيئةعلىعبدت

عبادتهامر!ز(بسطة)تلبوباستيسمدينة

معمب!رعصرمنذأدمج.لأعضائهواضحتحديدبدونإنسانش!ليتخذ

!لوربخالقإلهإنهعلىعبد"تاتتن".الإلهمعذلكوبعداسر"1وا!أبيس"الإله

.والفنونالصناعات

أوزرلر:سحربتاح

الجبانة.ويحمي،الثلاثةالآلهةخصائصيجمعإله
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تملأالغا

أسد.ولبدةمرلعووجهمقوسةسيقانذوقزمهيئةعلىإلهعلىيطلقأسم

عندللمراةوحاميأوالسرورللمرحإلهاًيعد.العاليالريشمنتاجيلبسوأحياناً

ااتاورتااالإلهةمعالولادة

بعل:

الثاني""رمسيسالملكعصرفيعبادتهعرفتآسيامنأتيمعبود

بوخيس:

هيئةعلىالمصريونمثلهرع"11الإلهمعذلكوارتبط"موننو"الإلهمعأندمج،أرمنتمديمةم!معبرد

ضخمة.توابيتذو"أرمنت"غربيضخمةجبانةلهكانتالثور.

تاتنن:

منفرب"بتاح"الإلهمعأدمجالأرضلعمقوتجسيم،البارزةالأرضعنتعبير

!بشقرنينلهبتاجرجلش!لأتخذتاتنن"ابتاح1اسمتحتالحديثةالدولةمنذ

الأزلية.البدايةيمثل!انلأنهنظراً!االزمناسيد1ألقابهومنوريشتان.

:تاورت

عبادةلهاصبحت.أوالولادةالحملأتتاءالأمهاتتحميالعطيمة"11يعنيأسمها

هيئهَعلىومثلتهيئتها.على!بيرةتعاويذصنعتثمومنا.بس"والإلههيشعبية

مثلتماونادراً،التمساحوذيلأسدومخالب،ضخمأنثويبصدرالنهرفرسأنثى

امرأةبرأس

لخوت:

"حورسبينالصراعفيووسيطال!تابةفنورب،الآل!ثةرسولالقمر،إله

الأشمونين.مدينةعبادتهمر!ز!انبالقرد.وأحياناًإبيس"11بالطائرإليهرمزوست"
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الخاتملا

تففوت:

ذاتهمن"أتوم"اخلفهاالتيالمخلوقاتأولى"شوا!وزجهاوأخيهاهي!انت

فيعبادتهمامر!زو!انوالقمر.الشمسرمز"حورس"عينايمثلانوهما،وحيداً

الأسد.شحل"اشو.اوهياتخذتبالدلتا"ليونتوبوليس"مدينة

جب:

الآلة.أبوأوالوراثيوالأمير،قاضياًيعد!انرجل.هيئةعلىمثل،الأرضإله

ونفتيس"وست!ايزش!وزيريس111وانجباالسماءإلهة"نوت"أختمنتزوج

حا:

.الأهراماتنصوصجؤذ!رهوردالغرييةللصحراءالحامي"الغربا"سيد

بهايحمييدهفيحريةويحملالصحراءرمزرأسهفوقرجلهيئةعلىيمئل!ان

لمتوفى.

-حعبم:حابي

تجمعبشريةهيئةعلىالمصريونتخيلهوفيضانهالنيلبمياهيدفعالذيالإله

مترهل.وبطنثديذووالذ!رالأنثىجسمبين

تمعي!:حا

امرأةأوسمحةهيئةعلىمثلت،بالدلتامندسمقاطعةإلهة،الأسماكربة

رأسهافوقالسمحةرمزتحمل

،المصرياتالآلهاتأشهرمنوتعد"حورسامقر0أوا.حورسامنزل1سمهاأويعني

طيبةفيللموتى!الإلهةعبدتأنهاإلىبالإضافة،أعدائهدمرتالتيرع"اعين1وهي
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تملاالظ

بينهماقرنينعنعبارةتاجتحملامرأةهيئةعلىتمثلماغالباخاص.وجهعلى

عبادتهامر!ز.شجرةأوثعبانأو!لبؤةنراهاوأحياناً!بقرةأوالشمسقرص

11.ايحي11وابنهاادفوربا!حورس"وزوجهاهيثالوثاً!ونتحيثدندرةجؤالرئيسي

حربوقراط:

عبادةلهو!انت،منهاأنقذول!نه،الأخطارهددتهالذي"الطفلاحورس1

المتأخر.العصرفيالشعبيةالأوساص!جؤخاصة

حرشف:

فيعبادتهمر!ز!انال!بشهيئةعلىخالقإلهبحبرته"على"الذي

الوسطىالدولتينأثماء"أوزيرشى"و"رع"الإلهمعاندمج)اهناسيا(هيرا!ليوبوليس

"أمون"الإلهمعو!ذلك،والحديثة

حقات:

فيفعالبدورتقوم!انت،ضفدعةبرأسةامرأأوالضفدعةهيئةعلىإل!ثة

فيعبادتهامرا!زأهم!ان!اخنوم!!الإلهزوجةوهي،الولادةأثناءالنساءمساعدة

.عبادةالشيخبلدةأياحرور"1مدينةخاصةالوسطىمصر

حعا:

إسنا.وفيالدلتافيخاصةمب!روقتمنذعبداللسحر1أدميتجسيد

مر!بته.في"رعا!غالباًالإلهيصحب

و!اسيا"معي!ونلت!ون.الأشياءالخالقالإلهيناديبهالذيللنطقتجسيد

رحلتها.أثناءالشمسإلهمركبتصحبالتيالخالقةالقوياح!ا"1
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الخالتلأ

:حورس

صقربرأسرجلأوالصقرهيئةعلىالمصرلونصورهللسماءقديمإلهالبعيد"11

مظاهرعدةلهميتاً.أوحياًللملكرمزأحورس!انالتاريخيةالعصوربدايةومنذ

)ربالبحدتيا"L)J-11،إيزش!ا"بن!احور!و(الأفقين)حورسختيا!آاحور1بينهامن

له(.الطفل)حورسباخرد(و)حورس،(الأرضين)موحدسماتاوي"احورس1،ادفو(

أبيهمعللعرشالمغتصباست"1عمهفيممثلاًالشرمعالصراعفيحبيردور

.بانتصارهانتهىوالذي"أوزيرش!ا!

.المصريالإلها"الهول"أبويمثلأنهعلىالمصريونعبدهآسيويإلها"حول"أو

هيئةعلىغالباًيمثل،الصباحفيالشمسمظهر،ا!بذاتهللوجودأتى".الذي

عبادته.نشأتالجعرانبرأسأوالجعرانرأسهيعلورجلهيئةعلىونادراًالجعران

11رعا.خبرأسمتحترعالإلهمعأدمج.هليوبوليسمدينةفي

-امفت!و:خفق

ال!لب.يأخذ.القديمأبيدوسجبانةرب".الموتىإمام!االغرييين"علىالمقدم11

معه.أدمجأنبعد"أوزيرشى"للإلهلقباًأصبحالقديمةالدولةنهايةمنذ

عبورإلىنظراً،)يعبر(بمعنىاخنس"1فعلمنأسمهيشتقوجه"علىالهائم!ا

"وموت"لأمون!إبن.رأسهفوقالقمربعلامةآدميةهيئةذوالقمر.ربللسماء.القمر

.صغيرةسنلىإترمزضفيرةذوكصبييظهر.طيبةثالوثمعهمي!ونوالذي

312

http://al-maktabeh.com



تملأالخا

خنولم:

إلىيشيرمما،ايخلق"1بمعنىاخنم"1فعلمناسمهاشتقالذيال!بشالإله

عبادتهمر!زو!انالأسراتبدايةمنذعبدالذي.البدايةمنذ)خالقاً(!انأنه

ثالوثاًوعنقت"ساتت11وزوجتيههوي!ونحيثإلفنتينجزيرةوحول،الشلالمنطقة

11البدايةمنذالآلهةأبو!اوالبشر"اخالق0ألقابهمن.المنطقةلهذه

دد!ن:

الشاب!اذلكبأنهيوصف!انحيث،الأهراماتنصوصلناتذ!رهنوبيإله

هيئةعلىيصورو!انمعه"البخوريحملوالذيالنوبةبلادمنأتىالذيالصعيدي

صقر.هيئةعلىأوبلحيةرجل

رشبو:

وعلى،الأبيضالتاجيلبسطبيعيةلحيةذورجلهيئةعلىيمثلاسيويإله

السماء!ارب،العظيمالإله!األقابهومن،التقليديالثعبانمنبدلاًغزالرأسجبهته

!خالقوعبد،الإنسانيأخذ،آلهةعدةمع.أمجوأشهرهاالمصريةالآلهةأهم

فيعبادتهمر!زالليلفيالأخرالعالموفيبالنهارالسماءعبرمر!بهفييسافر.للعالم

ونوتوجبوتفنوت"شوومنمنهالم!ونالتاسوعيرأسحيثالقدممنذهليوبوليس

أندمجللبلاد.الرسميالإلهصبحأالرابعةالأسرةمنذونفتيس"وستوايزش!وأوزيرشى

رع"-موناٌاأسمتحتالحديثةالدولةمنذآمونمع

رنبت:

تحملامرأ-هيئةعلىوتمثلمنفلآلهةتنتميوهيالسنة"11لعلامةتجسيد

رأسها.علىالسنةعلامة
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الخاتمة

ولْنوت:

11"شايبالإلهاسمهاأرتبطوالتي،القدرإلهةالمريية"11

رنفوتت:

فيخاصةعبادةلها!ان،"نبري"المحاصيلإلهوأمالحصادإل!ثةالمريية"الحية11

.ثعبانبرأسامرأةأوالثعبانهيئةعلىنراها.الفيوم

ساتت:

وهيجزر.منحول!ثاوما11"إلفنتين"منطقةفيعبدتإلهة".سهيلجزيرةربة11

ثالوثوعنقت"اخنوم1مع!ونتوعل.وقرنيالقبليالوجهتاجتحملةامرأهيئةعلى

سيدةو"النوبةاسيدة1ألقابهاومن.الفيضانلمصادرالباردةالمياهعنالمسئولالفنتين!ا

مصر

سبك:

"نيت"اللإلهةابناً.!انتمساحبرأسرجلهيئةعلىأوتمساحهيئةعلىعبد

جؤأندمجامبو.و!وم()الفيوم11!رو!وديبوليس"عبادتهمرا!زأهمربةسايس.

رع"اسوبك-1أسمتحت"رع"الإلهمعلاحقعصر

وأ.عاليتانريشتانرأسهتعلوجاثمصقرهيئةعلىيمثلآسيويأصلمنإله

سبدا!!ابرفيعبادتهمرحز!انأيضاً.عاليتانريشتانرأسهتعلوأسيويةبذقنرجل

احورسيد"ا1أسمتحتا!حورس"الإلهمعأندمج

بأذناللبرأسيشبهغريبحيوانبرأسإنسانهيئةعلىالمصريونصوره

التاسوعوعضومصرآلهةأقدممن.وهوأعلىالىممتدمستقيموذيلقائمةمفلطحة
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الخاتملأ

يرمز.قنابمحافظة(القديمةنوبتامبوس*(11مدينةالرئيسيعبادتهومر!ز.المقدس

ول!نه"حورس"منالعرشواغتصبأخيهقتلحيث"أوزيرشى"أسطورةفيللشر

بينهاله!سوسوحدوالعشرينعشرةالتاسعةالأسرةملوكقدسه.النهايةفيهزم

ا!سوتخ"إلههموبين

سغمت:

امرأةهيئةعلىغالبأمثلتاللبؤةوقوةطبيعةلهاإلهة)القوية(يعنياسمها

و!انت.ثالوثأا"نفرتما"و."بتاح"!مع!ونتحيثمنفجؤالبدءجؤعبدتلبؤةبرأس

للحربإلهةوهي.الشريرةالقوىتهاجمالمدمرةللشمسو!عين،الأمراضمنتشفي

فت!تالتيرع"اعين1حانتالبشرفناءأسطورةوفي،غزواتهفيللملكالمصاحبة

السحر.عظيمةألقابهاومنبالبشر.

سرابسِ!:

إلىوتحولهموتهبعدأبيس"ا11العجلأي،"حابيأوزيرش!11للإلهاليونانيالاسم

غير!ثيفشعرذورجلهيئةعلىاليونانيالعصرفييصورو!انا!أوزيريس"

العصرفيللدولةالرسميالإله!ان.رأسهعلىمر!بوتاجغزلرةولحيةمنتظم

البطلمي.

هيئةفينراها،المتوفىتحميوالتيا.تتنفس)الخياشيم(تجعلالتيالإلهة11

وقد،هيئتهاالأحيان!ثيرمنفيإيزش!"11أخذت،عقربرأسهايعلوآدمية

ا.ونيت*نفتيسومعالمتوفىتابوتحمايةفيمعهااشتر!ت
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تملأالغا

سفات:

طقوسفيهاماًدوراًلعبت"تحوت!اللإلهوصاحبة،والمعرفةال!تابةإلهة

وحداتسبعمنالم!ونرمزهارأسهايعلوإمراةهيئةعلىصورتالمعابد.تأسيس

القرونذاتأيعبو""سفختألقابهاومن،مقلوبينقرنينفوقهانجمةش!لعلى

السبعة.

سشمو:

المتوقي.يهددالذي،عصيرالعنبإله

الدولةمنذقوياًارتباطاً!ابتاح"معأرتبطمنففيعبد،والموتىالخلقإله

سو!رابتاح1اسمتحتمعهاواندمج"أوزيريس!االإلهمعذلكوبعد،القديمة

11"لحورسابناً!ان.مميزةأعضاءبغيرآدميوجسمصقرهيئةعلىنراهأوزيرش!"

.المتأخرةالعصورجؤ

.المتأخرةالعصورجؤخاصة"تحوت"معارتبطوالذ!اء.للمعرفةتجسيد

النطقتجسيدا.حوا!الإلهمعمر!بهفيرع"11يصحبو!ان

شاكل!:

ثعبانش!لاتخذمتأخرعصروفيآدميش!لاتخذالمصير11أوالقدر"11

الدولةقبلعبادةلهتعرفلمايضاًللقدر!إلهةارنوتت"!االإلهةمعدائماًارتبط

الحديثة!
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الغاتمة

شلى:

من!ثيرأصغيريأخذشابنراه،الشدةعندالإنسان!لساعدةيهب،المنقذ"11

+ا!حورسالإلهصفات

شو:

إلهالدنيا.يغشىالذيوالنور،والأرضالسماءبينالفراغيملأالذيالإله

العالم،خلقفيملموساًدوراًأخذالأرضعنالسماءفصلهخلال.والحياةالهواء

أسد.هيئةعلىأوآدميةهيئةعلىلِمثلو!ان

:عشتارت

للإلهزوجةصبحتوأعشرةالثامنةالأسرةخلالمصرإلىقدمتآسيويةإلهة

تقفوهي،الشمسقرصيعلوهلبؤةبرأسامرأةهيئةعلىالمصريونصورهااست1

الخيلاسيدة1السماءا!،اسيدة1ألقابهاومن.أربعةحياديجرهاحربيةعريةفوق

11والعريات

:عنات

ابنةالمصريوناعتبرهاعشرةالثامنةالأسرةخلالمصرإلىقدمتآسيويةإلهة

وجدتحيثالرعامسةعصرخلالتانيسفيوعبدت،"ست"للإلهوزوجةا!رع"للإله

"اعانتا"بنتتسمى!انتالعصرهذافيالمل!اتإحدىأندرجةإلى!بيرةحظوة

بدرعتتسلح،ريشتانجانبيهعلىالأبيضالتاجتلبسامراةهيئةعلىتصورو!انت

.قتالوفأسوحرية

عفقت:

!ونتالريشمنتاجرأسهاعلىتضعإلهةالأولالشلالمنطقةإلهاتإحدى

حيوانهاإلفنتينلمنطقة"ساتتا!والإلهة"خنوم"الإلهمعثالوثاًالحديثةالدولةمنذ

الغزالهوالمقدس
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تملأالظ

:ثادش

صورها.عشرةالثامنةالأسرةخلالمصرإلىقدمتالتيالأسيويةالحبإلهة

واقف.أسدفوقوتقفوثعابينزهوربيديهاتمسكعاريةفتاةهيئةعلىالمصرلون

حاموتإن:

إف"موتمين11اسمتحتامين"1الإلهمعالمصريونمجهأأمه"افحل1يعنياسم

الشمسعلىيطلققبلاًو!ان،إف"!اموتآمونااسمتحترع"ا!أمونالإلهومع

.السماءبقرةتلدهاالتي

ماحس:

عبادته.مر!زالدلتا!انت،أسدهيئةعلىإله.الهائجالأسد

:معات

وهي.العالمعليهخلقالذيالأساسوهي"والنظاموالعدالة"!للحقتجسمد

الانتشار.واسعةعبادةذورع"ا!ابنة

ماندت:

الملك.تحميالفهدهيئةعلىإلهةالعداءة"11

-9Jت:معيت-

اسمهاويعنيقرنيها.بينالماءمنوترفعهاالشمستلدالتيالسماءبقرة

.بقرةبرأ!امرأةحذلكالمصريونوتخيلها"العظيمالفيضان11

مرسجريرت-سجر:

ثعبانامرأةأوثعبانهيئةعلىمثلثطيبةجبانةحاميةالس!ون"تحبالتي11

"الغرباسيدة1ألقابهافمناحتحور*1الألهةوبينبينها!ثيراُومزج
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الخاتمة

إلهة!ذلكوحانتاح!ات!ا1معوخاصةعملهنأثناءالولادةإلهاتمعظهرت

والمصيروالحظللقدر

رأسهاعلىامرأةأوالنسرأنثىش!لالإلهةهذهاتخذتالأم"!ايعنياسمها

علىتصورو!انتالخنسو"1وأماآمون"اللإله!زوجةطيبةفيعبدت،المزدوجالتاج

النسر.أنثىهيئةعلىأوالتاجتلبسامرأةهيئة

مونتو:

الدولةومنذ،طيبةفيالقدممنذرئيسياًالهأو!انالمفترس!ا01يعنياسمه

يعلوهصقربرأسرجلهيئةعلىنراه.للملكوحامي،للحربحإلهعبدالحديثة

والمدامود.والطودارمنتفي!ذلكمحلياًالهاً!انوريشتان.الشمسقرص

-حقبت:نبت

زمرا!أهممنهليوبوليس!انتاحتحور"1الإلهةمظاهرمن"التقديمات"ربة

عبادتها.

مين:

الافأقدممنيعدفهوثمومنالأسراتقبلماعصرمنذالإلههذارمزعبد

ويرفعضيقأرداءيلبسمنتصبرجلهيئةعلىنراهالتاريخيةالعصوروجؤالمصرلة.

أهم.ردائهتحتالأخرىاليدتختفيبينماالسوطلتحملأعلىإلىذراعيهأحد

تقامحانتريشتانذوتاجانرأسهفوقويحملوقفط.أخميم!انتعبادتهمرا!ز

"مين"الإلهأعياد،الحصادموسمفيأعيادله
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الغاتملأ

:وخبحا

معبدله!ان.بشريةوأيديأرجللهوأحياناًبرأسينثعبانهيفةعلىخطرمعبود

له.!حارس".رع"االإلهقاربفيونراه.اسرقت!اللإلهةزوجوهوهيرا!ليوبوليسفي

نفقيس:

"أوزيرش!11أشلاءجمعفيإيزش!!ا11معاشتر!ت"ست"للإلهزوجة"المنزلا!ربة

معالتوابيتأر!انبحراسةتقومو!انت"بست"بإقترانهاشريراًدوراًتأخذولم

"أنوبيس"للإلهأمهيالأساطيرأحدوجؤ"وسرقتونبيتإيزش!!ا

نخبت:

علىللملكحاميةالنسرأنثىش!لأخذت،العليامصرإلهة،ال!اب"11ربة

أمنتيوا"اخنتي1للإلهوزوجة"رع"ابنةوهيالأبيضالتاجرأسها

نفرتم:

الآدمي.الش!ليتخذعندمارأسهتعلونراهاوالتي،الأزليةاللوتسزهرةإله

وسخمت"ابتاح1معثالوثمنفجؤو!ون،الزهرةهذهفوق!طفلأو

نوت:

مأوهيوشقيقهازوجها"جب"الأرضعلىمنحنيةامراةتمثلالسماءإلهة

المتوفىلتحميالتوابيتداخلتصورو!انتونفتيسا!وستوايزش!الأزويرش!1

بجناحيها.

تخرجمنه"الآلهة"أبوفهوثمومنشيء!لمنهانبثقالذيالأزليالخضم

الأشمونين.لثامونأزواجأربعزوجاًي!ونان"نونيت"الأنثوىشقةومعيومياًالشمس
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الغالقة

نيت:

تاجتلبصأمرأةهيئةعلىصورتوسهمينقوصاًالمقدسرمزهاإلهة+المرعبةْ

الدلتابغربصايصىمدينةفيالرئيصعبادتهامر!زللملبا،حاميةالأحمرالدلتا

إيزيصمعالحارصاتإحدىوتعدلرغوابنةسويكْالإلهأموهيبالصعيدوإستا

وسرقتونفتيس

واجت:

برأسآدميةهيئةعلىأو،الصفليمصرمنالحمِةضم!لاتخذتحاميةإلهة

بوتؤمدينةفيعبدتلبوة

:ولواوت

قابعاًيصورولمالأريعةأقدامهعلىواقفاًآويإبنبرأسإلهالطرلق+"فاتح

الذي+المحاربْوهوموزلريص+عبادةمعأييدوسقيوارتبط،أسيوطفيعبدأبداً

النصرإلىالطرشلهويمهدالملوكيتقدم

للف!ممكافي

الملحية.التيجانتجصدحيةهيئةعلىإلهةالصمحز+عظيمة

يوسعاس:

التىِيدهبمثابةف!انتلاتومعبدلَا!صاحبةتأتيالعظيمةاسمهاومعنى

حتيتْبلدةقيعبادةلها!ان.جعرانرأصمهايعلوامرأةهيئةعلىوهطتبها.خلق

أون+ريةألقابهاومن"م!ونمدينةشمال
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1(ملعقرتم)

الخرانط

علىبالاعتمادالباحثعملمقالخرائطجمح

،HTMبمANCIAWلميءول/NE" COM/سMEGYPTMس

القديمةالمصريةالمدنمواقع)1(:رقمخريطة

323
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الملاحق

حمصى
ر!ع!ص

-ص!!8--د-
!-بركأ--س-----لم

--*-َا!ة-ع-أ*-كاهـ

!!،-ة-يخبماس-ء!-ء

-!ا!

!،!!سدول*أل!قكئمح!/

ثا؟!.ء.َح!*-3--

لثال!لدبئيم-"الر!حمل!ثت!دلم"بر4

خا!مئ!َ،لدلار

آا9؟!،"*!7ح!

)2(رقمخريطة

النيلنهرحوض

ا،ري!*:.!

لجرةا!.لبىهلبوو

العبمراءرلم!آ1ممس

5احإي!دوكلدفدر

الملودآرادكل!طه

دوالياسوان

أيوسث!ل

)3(رقمخريطة

القديمةمصرفيالمهمةالمواضعبعض

البحر!لأأً

لسفلىامعر!!كًلهًَ

اكونبولي!ر!طً!ةً.ءكَلِ!ئيءٍ
االلباهمر

لالارالثلالصِصًَ

مصرخريطة

الاولىالاسرةوقيامالتوحيدقبلمصر:)4(رقمخريطة
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الملاحق

ع!.مرلر!فى

/!!دتجيىكت
لجوسهـ-لا.-

،لأ،"-،!يم---عرً*!كه
!3!-جم!!ش،،س-

كل!كل
+1-ء--

كأوء!-!!-)د-ء!ص!"

غخس!ع!!-،*ثنكا.-2-شحور

-*؟!لا-ص*ممصء--لى-!

**قيدء.-!-!ث
سب-؟!د،هـ

+-د06*!ىء-عمي

ت!2َى*؟-ءص..ف؟3صرمص

د-!بممه

!!ءع!تلو--!ى!م

طيبةمدينة)3(:رقمخريطة
-ء.ة"صىً

ة-+ءصءَهـ-*--.

اصكرت:01ت!ءكا.-+!*!!.*لا

قي-؟-1

ا!--

---!*

3-،:!ححيكا-ص

!101ء

-،َ-ء---

القديمالأدنىالفمروَ:)6(رقمخريطة
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"لوقيالصفلى

اءكلو!حر
أمثود-

طيكلته!

النوبةبلارو+،:رقمخولطة

غ!لب!*-؟!-،ء3

لمصعط*!ضبر!(--"+!،

ظم!ء

ءى!لم

؟كئهؤ!حمصص!

،صع!

شه،

يمضىيهاونطهرتدضهممرحةالهددصرجماا!صى!سمِرتيجة)!هوقمخرعلهَ

القيقيقيالصمكلتللهمهَلدومع
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ملعقرتم)2(

والص!*شحال

منثوالصورمأخونةألاشكالجميع

1()شحلرقم

ضخمةأمرأةب!أةنوتلالألية

"!ةغ3عىبر3!5ككك!جي"؟عبرب!5!-

)3(شحلرقم

خبريالإله

-!أ.!

لم!حم!5!مالال!هي

؟لباحتبتصرف

121وقمش!ل

يقرةي!أةتوتالألهة

)4(رقمش!ل

بضمرهةبأيديآتونالإله
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ا*صق

تمم!ن!يثي

)5(وت!ش!ل

صلاسلةنمرمر

)7،شحلوقم

صاساس

شحلوق!)6(

شوقبلمنترفعنوتالالهة

وث!181شكل

أ!هسالمعلى

!يرفى
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ا*صق

2ء8يركلض
ء-*كص!كيبميع- بر!-!ح!.ءمغ"

؟!ص

)9(:رقمش!ل

!حمم

الصقور

)01(:رقمش!ل

)11/1(ش!ل

ابناءحورس

)11/ب(ش!ل
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ا*حق

المج)1ض!ل

الإتصمانلصقعخفومالإله)12(ركمش!لالفون!صطائر()10رقمش!ل

لة-

ضومالإلهرمزالخروف(:)13رقمض!ل
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ض!لأأ(

!!%يم

شحلأب(

3!-.!تزجمضَ

)ههشحل)د(أبمأش!لش!ل
تحوتالإلهمع-لطيورمنجلابوطائر،:14)رقمشحل

)15(رقمثع!ل

ال!ا

331

نقدمحقحورالاَلهة:)16(رقمش!ل
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حقالملا

)18(رقمشحل)17(رقمض!ل

واحدةبصورةوسيتالباحورس

9لأ،

التيجان)91(رقمش!ل

ئمهَ

الراساغطية)02(:ض!ل

332
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حقالملا

!ء

*اص!3

أي!*َء5

1ً/3:.!بلم!ش
أعع!ء-كهـ*،*ى

الرأسأغط!ة:)02(ش!لتابع
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حقالملا

2(:1)رقمش!ل

الآلهةملابستبينصورة

اوزيرسبتاحالاله

اوزيرسوالالهبتاحالالهملابستبينصورة:)22(رقمش!ل

3عتبإء2،ثي!ي

)23(شحلرقم

ماعتالالهة
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)24(رقمش!ل

الملكبارضاعتقومحتحورالالهة

http://al-maktabeh.com



حورمحبالملك(:)26رقمش!ل

حتحورللالهةشرابآنيتييقدم

27()شحلرقم

مونتوالإله

ا*حق

إ)أحْم!حثى!ا1أ!أ!ا،حابم

/--!-،
ح!،

ح!!

26()رقمش!ل

جه

)28(رقمش!ل

آمونالإلهرموزاحدالخروف

(:)92شحلرقم
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ا*حق

سيرابيسالإله)31(:رقم!ش!ل--3تتاورتالإله(-)0رقمشص!ل

أ2إ-ءس؟8-!!في،ع3!-؟ا!ى-ط-!.!لم!!!اش

.-!أء،ا!--،؟ير!!ر؟7ث!ءِ،و!،لاً،4نؤلمَ،لىلأايم

حصحا!،(برأإثلإ!أ--!عى*لجف!-لجبم!!شنميمأير!

!ئخث؟--*فَ!هتمغآكأيز؟ز:سءصأ،آبر!.!ص-أ-،-أ
--،ء!01ورَ-؟جم!!

س-ال!!ح!!،حْئي!!؟!8!ا!!يم!!-

:1،3ب!!7َجم!ء-َ!!

.،لأ!!!\؟11

ا*س!!--7هـ*!برمم!فيجم!!7-*

ابم\اص،أا1ا8لأ9!!ا-*8،!أ؟ع..ئممة-9

-----!-7-؟!ط

)33(رقمفم!ل)32(رقممم!ل

انوييصالالهالاخرالعالمفيالبواباتحراس

)34(شحلرقم

الالهبتحنيطيمَومانوييسالاله

الزيرحه

ألالتهينبينرعضومالاله(:)35رقمش!ل

يقولاليميننصينجانييةوعلىونفثيصىايزيس

يقولوالصمملااوزلرصر!أيستقرقيالنيرع)انه

ر!ألِستقرفيالذياوزيرسنه0
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)36(رقمش!ل

فياوفلرسالاله)با(معرعالإله)با(

الموتى!تابمننسخة

-ت!ط!كلة

أ!كاخد.تنشحعلرسنزتئك!الم3قيطم

حمسيسص.

!سح!"ت!قي

.كا.-سجم!لمح!شع!ْ
؟!"

ءاصء--!!

محي!فنختف!*

)93(رقمش!ل

الميتبهيأةتابوت
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)37(رقمش!ل

بينالشمسقرصتحملحتحورالآلهة

بقرةقرني

38()رقمش!ل

حتحورالإلهتاج
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الملاحق

)04(رقمش!ل

الفمفتحطقس

المحا!مةقاعة)41(:رقمش!ل

)42(رقمش!ل

ميت()عمالوحش

43()رقمش!ل

اوفلرحماالاله
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بالإنبلهزيلأسغمد

7،"ثهي8"

Religion did not influence on civilization as it acted upon the

Ancient Egyptiancivilization. It is considered as the first Motive to

establish this civilization. There is no nation upon Which Religion

Produced an effect in every respect of life as it did in the life of the

.ancient Egyptians

-As every religion, whether it is heavenly or Positional (man

made) is based on gods in the positional religion and God in the

heavenly sense, places of worship, worshipers to win the

.satisfaction of god. Vicars, and Rituals

Since gods represent the essential pillar in every religion, the

subject the society of gods in the ancient Egyptian Religion is

selected. It aims at studying the Egyptian gods to know their

.characteristicsand tasks

The study of the ancient Egyptian gods clearly shows the

intellectual development of the ancient Egyptians through the

gradation of gods the stage of the perfect animal symbols to the

)stage of giving the animal part of the human being as it is shown in

Palette of N !+er) as the hawk , which stands for Horus, is given

a human hand to approach reality, when it in traduces. The
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بالانجليزيلأملخص

Northerns to the King. later on , this gods is given the form of a

.perfecthuman being with head of a hawk

Similarly , then is the gradation of gods from the stage in

which gods were kings on the Earth , living as the human beings

and practicing the human behavior to the stage of raising gods to

heaven and giving them the universal trait of reigning over the Earth

.andeverything upon it

The ancient Egyptian gods are generally divided into three

:inds

The first kind includes the universal gods which were

representing the main elements of the universe such as Re (the god

dولa(,!ثNut (the god of the sky) ، Geb (the god of The Eartحثا(،ofs

.c!أص....(Khans (the god of the moon

The second kind includes the formal gods of the state which

were local gods. Each one of them is assigned to a province or a

territory or it represents a power or phenomenon which clearly in

flunkies the territory in which the worship of this god prevails. This

kind of gods pusses through a stage of struggle similar to a political

conflict among the towns of ancient Egypt before the age of

.3ء4"3ءيي4
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بلانيزيةملغص

Each town aspired to enhance the importance of its god. the

famous gods of the territories are: (Horus, set. Khonom, montu and

(Amen.... etc

The third kind includes the secondary gods which mene called

so because their tasks did not parallel those of the first and second

.kindsuch as Bes and Seshat

As for the method of research, the scientific material requires

:thatthis study should fall into five chapters. They are

Chapter One: deals with the Geographical environment and its

:influenceon the society of gods 5 It is subdivided into three titles

The heavenly phenomena, the earthly phenomena, and animals. In

this chapter, the study of the influence of the geographical

environment on the Egyptian gods according to functions, form, and

.names... etc. is done

Chapter Tow: disentitled "The creation of the universe and the

existence of gods in the ancient Egyptian religion. It deal with the

creation of the universe in accordance with the myths of creation in

-:ancientEgypt which are arranged as in the following

.1 The myth of Heliopoles

.2 The myth of menphes
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لانبليزيةباملغمد

.3 The myth of El-Ashomonin

.4 The myth of Thebas

This chapter also deals with the creation of man in all these

.ionكءس!ءمهyh

station of the life in the Egyptian godsيممChapter Three: mani

the ori ! of the word "God" names of gods!5!أه،?ثisdev"

and moralك!5!كهtheir costumes and food. God and magic as well

areهمغ0 also touched

and theكمةهChapter four: is entitled "the mutual influences g

on the5!!ةThe influence of the Iraqiكهه.gods of the adjacent regi

godsممهم!na-4ء5 is also intr!ة!م

Chapter five is entitled "gods of death and the afterlife world

the attitude of the ancient Egyptians to deathطأزرthis chapter deals

ls+5،كمة!للاfication, the role of gniن!لاaddition to the subject of mu

-andthe most well5كلاof burial, the ! ial of the dead, the divine c

.godare all presented in this chapter!5!حم

Abbasن!كه Ali Al -Hu
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المطدو

المرهةالض

الكريمالقرأن-

6691(.،)القاهرة،القدلِموالشرقمصر،ميخائيللجيب،ابراهيمأ(

،بت(.)القاهرة،أب،المصريةالموسوعة،وأخرون،المنممعبدبحر،ابو2(

،)بغداد،القديمالشرقتاريخ،احمدرشيدوجمالسعيدسامي،الاحمد3(

ء8891(

.8891(،)بفداد،الاوائلالثلاثالرعامسة،سمهدسامي،الاحمد4(

بت(.،)بغداد،والشيطانالشرلأفحارالأولىالأصول،سمهدسامي،الاحمد3،

القديمة،المصورتالمصريةوالحياةمصر،وانحةوهرماناومان،ادولف6،

لت(.القاهؤ،)صمالومحرمبحرابوالمنمممحبدترجمة

الالفاريمةتونهايتهاوتطورهانشاتهاالقديمةمصرديانة،ادولف،ارمان7(

5991(القاهؤ،)شحريانورومحمدبحرابوالمنممعبدترجمة،سنة

.2391(،االقاهؤ،حسنسليمترجمة،المصريينقدماءديانة،ج،استهندووف18

زحيةقرجمة،الاجتماعهةالمدالةوفحرةالفرعونهةحصوماعت،!ان،اسمان9(

أ(.599االتاهؤ،شريفوعلهةطبوؤادة

.7391(،)بنداد،جز،با،القديمةالحضاواتتاويختمقدمة،طهياقر،(5!

،الأخرىالحعاةمحنالقدماءالمصريينأف!ارالفرعونهةءالديانة،ولس،بدج11(

1(ء859،امحمان،الهوسفيوسفترجمة
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)يغدأد،،حممنمحمدتورىلرجمة،النملعلىالسا!نون،ولس،يدج(12

عيدالرحمن،عيدالاديترجمة،القديمةمصرقيالصمحر،ولس،بدج(13

أ(799،)بيروت

أ(-8!الو،)القاهرةيونص،ححمينمحمدترجمة،المصرلينالهة،ولصى،بدج(14

0591(أالقاهرج!،اب،الشمسموبفي،احمد،بدوي(15

الفارسي،الفتحالىالعصورأقدممنمصرتاريخ،هنريجيمس،برستد16(

9291(،)القاهرة،!مالحسنترجمة

زحيترجمة،القديمةمصرقيوالدينالف!رتطور،هنريجيمص،برصتد(17

.6191(،)القاهرة،سوس

بت(-،أالقاهرة،حصنصليمترجمةالضمير،فجر،هنريجيمصى،برممتد18(

9U)ترجمة،الصوريةالحضارةوالأصاطيرقيالألهةقاموس،ف،رولينغو،م،بوب

.2(!،)دمفمق،خداطةوحيدمحمد

أمينترجمة،المَديمةالمصرلةألحضارةمعجم،واخرون،جورجبوزنر،02(

.3991(،)القاهرة،سلامة

أ399أالقاهؤ،الدأليع!اشةترجمة،الخلودصناع،موريصييرلراير،(21

لولسترجمة،الاجتماعيالتاريخ-القديمةمصرواخرور،،بتريجر،(22

!2(،)القاهرة،بقطر

أالقاهؤ،قدرياحمدترجمة،القديمةالمصريةالديانة،ياروصملاف،تضمرني(23
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لرالمط

.,8291()القاهرةالأمَصر،أثارأهم،سمِد،توفمِق،24

شبل،محمدفؤادترجمة،جا،للتارلخدراسةمختصرارنولد،،توشبيى3

.6691()المَاهؤ

)القاهرة،،ابراهيمميخائيلنجيب،ترجمة،الفراعنةمصرالن،جاردتر،ى6

ا(739

العاطيعبدترجمة،والممرفةالعلمرسولتوتالممبودرحابفي،ساميجبرءهى7

7490.)القاهؤهجلال

اللهعبدفاطمةترجمةالبحر،شعوبقاهرالثالثرمسيسببير،،جرإندييهى8

.2(3")القاهؤ،محمود

)المَاهرة،جولجاني،ماهرلَرجمة،%4،المَديمةمصرتاريخنيقولا،،جيرمانى9

موا(ء3

.2(!)القاهؤ،ج!5اب،القدلِمالمصريالادب،سليم،حسن03(

.1002(،)القاهرة،-ب16%ا،المَدمِمةمصر،سليم،حسن31(

3791(.)القاهؤ،المصريالمَاريخهامضعلىالمَالر،عبد،باشاحمؤثأ2

)بيروت،القديمةالمرامَيةالحضارةقيوالخصبالحياةعمَائد،نائل،حنونثأ3

!عأ.

!وا(،)مصراته،،جاالمرييةصصرالهةهفهميعلىِ،ضميمي!،

(.13)دمصمق،،القديمهَمصرضماوةسالممحمدءالخطمِب،ى3

)بفداد،،يوسفليونلَرجمة،،ج!1بالاثاو"علمموسوعهَ!ين،دانمِاله،كاثه

هوأ(ء
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!رالمط

.2991(،)بغداد،القديمالدينيالفحر،تقي،الدباغ37(

،بت(.)القاهرة،بيوميعباسترجمة،مصر،فاندييهوجاك،اتيين،دريوتون(38

.3002(،)بيروت،الآلهةوتاريخالألوهية-الأديانتاريخ،فاروق،الدملوجي(93

،8691(-)القاهرة،سوسز!يترجمة،المصريينالهة،فرانسوا،دوماس(04

رزق،إبراهيمترجمة،الثالثامنحوتبعهدفيطيبة،اليزابث،رايفيشتال(41

6791(،نيويورك،)بيروت

القديم،والشرقمصرحضارة،وآخرون،احمدابراهيم،رزقانة(42

،بت(.)القاهرة

فيالأسراتوبدايةالتاريخقبلمالعصورالعامةالخطوط،علي،رضوان(43

.3002(،)القاهرة،مصر

.3002(،)القاهرة،القديمالعالمفيالفنتاريخ،علي،رضوان(4

الىالمصرلينقدماءعهدمنالمصرلةللبلادالجغرافيالقاموس،محمد،رمزي45(

4591(،)القاهرة،5491سنة

اقدممنذالفرعونيةمصرتارلخفي-مقدمةالخالدةمصر،الحميدعبد،زايد(46

6691(،القاهرة)،30ق332عامحتىالعصور

.2391(،)القاهرة،المصريينقدماءعندوالدينالادب،انطوان،ز!رى(47

2691(،)القاهرة،والعربالفراعنةعهدفيالنيل،انطوان،زحرى(48

،)القاهرة،صليحةاحمدترجمة،القديمهَمصرفيوعالمهمالموتى،اجسبنسر،(94
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للصالر

.9891(،)القاهرة،القديمةمصر!ؤالعلياالمثلتطور،عليمحمد،الفهسعد(05

،)القاهرة،فرعونياالفهحمنانةالقديمةالاديانموسوعة،!امل،سعفان(51

)9991.

.0002(،)القاهرة،القديمةمصرجؤالدين،اب!ار،السقاف(52

موجز،القديمالتاريخجؤمحاضرات،الفتيانمالكواحمدعامر،سليمان(53

.7891(،)الموصل،القديموالروماناليونانوبلادوسورياومصرالعراقتاريخ

وبلادسورياالاسطورةجؤدراسات،الاولىالعقلمغامرة،فراس،السواح(54

.8291(،)بيروتالرافدين

الديني،الدافعومنشاالدينماهيةفيجحثالانساندين،فراس،السواح55(

.2002(،)دمشق

،)القاهرة،والاثارالتاريخفيصراساتالقديمةمصر،مختار،السويفي56(

.)7991

،)القاهرة،الحرديزينبترجمة،القديمةمصر!هان،سيرح،سونيرون57(

)7591.

)القاهرة،،القديمةالعصورمصرفي،واخروننمير،ابراهيم،الدينسيف(58

199.)1

عبود،حناترجمةالاساطير،ممجم،هندريسورودا،ما!س،شابيرو(95

.9991(،)دمشق

.7191(،)القاهرة،الحضارةت!وينمصرفيدور،فؤادمحمد،شبل(06
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المصا!ر

ابراهيم،ميخائيلنجيبترجمة،القديمةمصرفياليوميةالحياة،النشورتر،(61

.5691(،)القاهرة

العامة،المقوماتفيدراسة-الفلحيةالجغرافيا،الرحمنعبدشفيق،علي62(

7891(،)القاهرة

.8891(،بلس)طرا،ليوثاناطيرساأ،تمحا،عماد63(

المنقرضة،الوضعية-الدياناتالسماهـلةالاديانموسوعة،محمد،العرييي(4

5991(،)بيروت

.5991(،)دمشق،الشرقيةالدياناتفيالموت،حسين،العودات65(

الداوخلي،زينبترجمة،القديمةمصرفيالطبيةالحضارة،بول،غليولخي(66

.6591(،)القاهرة

،بت(.)القاهرة،المصريةالموسوعة،رشيدالدينوجمالاحمد،فخري(67

-)القاهرة،فخرياحمدترجمة،المصرلةالاهرامات،احمد،فخري(68

6391(،نيولورك

،أب،واثارها(القديمةمصر)تاريخ،المصريةالموسوعة،احمد،فخري(96

0691(،)القاهرة

عامحتىالعصوراقدممنذمصرتاريخحوجزالفراعنةمصر،احمد،فخري(07

.5791(،)القاهرة،الميلادقبل323

،جبراابراهيمجبراترجمة،الفلسفةقبلما،واخرون،هنري،فرانحفورت(71

.(م!91،)بفداد

ميخائيلترجمة،الأدنىالشرقفيالحضارةفجر،هنري،فرانحفورت،72

.(ء691نهيولورك)بيروت،خوري
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لرالممما

زهيراحمدترجمة،والخلودالمجدفرعونالثانيرمسيس،!نت،!تشن(73

7991(،)القاهرة،امين

.6691(،)القاهرة،الفلسفيالمعجم،واخرون،يوسف،!رم(74

عبدالقادر،داووديوسفترجمة،السومريةالاساطير،نوحصموئيل!ريمر،(75

.7191(()بغداد

صليحة)احمدترجمة،القديمةمصرفيوالأسطورةالرمز،رندل،!لارك(76

.9991(،القاهرة

.5991(،)دمشق،القديمةالحضارةفيالطبمسيرة،جوزيف،!لاس(77

،الحضارةالحضارةمو!بفيالاوسطالشرق،عليمحمد،الدين!مال78(

1(959،لقاهرةا)،بأ،(لمصريةا

)،القدماءالمصريينعندوالنصائحوالامثالالحى،محرم،!مال(97

.8991(،القاهرة

الطرلحي،سهىترجمة،العالماساطيرقاموسآرثر،،!وتريل08(

.3991(،)بيروت

اللهعبدفاطمةترجمة،الفراعنةعندوالسحرةالسحر،ايفان،!ونخ(81

.9991(،)القاهرة،محمود

.6191(،)القاهرة،فخرياحمدترجمة،الحضارةشجرة،رالف،لنتون(82

بت(.،)القاهرة،رستمصادقترجمة،المصريةالحضارة،غوستاف،لوبون(83

صلاحترجمة،القديمةمصرفيوالرموزالمعبوداتمعجم،مانفريدلور!ر،(84

.0002(،)القاهرة،رمضانالدين
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jaالمصا

.9991(،)عمان،المصريالدين،خزعل،الماجدي85(

البرى،الفتوحاتحتىوروماايطاليا-تاريخالرومانتاريخ،محمد،محفل86(

7491(،)دمشق

المصرية،الموسوعة،العباديالحميدعبدومصطفىجمالمحمد،مختار(87

بت(.،)القاهرة،2ب

)القاهرة،،!مالمحرمترجمةالغابر،ومجدهامصر،مرجريت،مري(88

.8491(،جيروت)القاهرة،الدياناتقصة،سليمانمظهر،(98

.0991(،)دمشق،امجلد،السوريالمرييللقطرالجنرا!المعجم09(

)الإسحندرية،،القديمالادنىالشرقتاريخفيدراسات،بيوميمحمد،مهران(19

.)8491

7791(،،)القاهرةالمالميةالأثريةالموسوعة(29

.6991(،)الرياضأب،العالميةالموسوعة(39

3991(.،)بيروت،المقدسالحتابموسوعة(49

عشرالئالثالقرنمنالرعامسةعهدمصرفيفياليوميةالحياةبيير،،مونتيه(59

بت(.،)القاهرة،منصورعرقسعزيزترجمةاالميلادقبلعشرالثانيالقرنالى

للالهةاليوميةالحياة،ميحمىفافازوحرستين،ديمتري،ميحس(69

.0002(،)القاهرةمحمودعبداللهفاطمةترجمة،الفرعونية

.7391(،)القاهرة،الملومعلىالمصريةالحضارةفضل،رسميمختار،ناشد(79
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ردلمصاا

الحضاريللتاريخالمقارنالموضوعيالتحليلفيالمدخل،رشيد،الناضوري(89

فيالمدخل-الثالثال!تاب-افريقياوشمالاسياغرييجنوبمنوالسياسي

.9691(،)بيروت،الدينيللف!رالتاريخيالتطور

.3002(،)المَاهرة،القديمةالمصرلةاللغة،الحليمعبد،الديننور(99
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)1002(.(927.2,Vischak,,.D" Hathor" inOEAE Vol

)1002(,(028.3,Weeks,,.R "Tombs" inOEAE Vol

(281"Werner,,.E" Montu and the falcon ships of the eighteenth Dynasty

)8691(.ni.23,JARCE Vol

)1002(.ni.2,OEAE Vol"282)6،ول5ول،رول,Werner, E

)9691(,(283,Wilson,,.J "Egyptian Hymns and prayers" in ANET

(284,Wilson,,.J "Egyptian Myths, Tales, and Mortuary" in ANET

.)9691(

)9691(.(285,Wilson,,.J "Egyptian Texts" in ANET
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اثرمثلماحضارةفيالدينيوثرلم

فهو،القليمةالمصريةالعضارةفي

الحضارةهذهلقيامالأولالباعثبعد

كلفيالديانةاثرتامةولائوجد

فيالديناثرمثلماحياتهاجوفي

كلانوبماالقدماءالمصريينحياة

تقوموضعيةامتنزيلية6سواليانة

الوضعيةفيبالآالةتتمثلفسم!على

?يربِرءَ!!3*؟11،!"؟العبادةوأماكنالتنزيليةفيوالأله

!؟أو.!ة!ماأأة-فيةالأالةبينووساءوالمتعبدين
21*::؟غة".وشعائر(ل!نةا)لمتعبدينوا

31لم*ْ.-21!و!"*3-%المتعبدونبهايقوموطقوس

!/ْ*َإ*لارضاكسبورفهامنبهلفون
نمالركيزد!رتشكللآالةولأنلاالة

!ااختيارجاءديانةكلفيلأساس

فيالاالةمجتمع)الوضولحهذا

الذي(القليمةالمصريةالديانة

المصريةالاالةلرلممةالىيهد!

ومهامها.خصائصهاومعرفة

ر؟"ل+7

http://al-maktabeh.com


	مجتمع الآلهة في الديانة المصرية القديمة: دراسة مقارنة
	الإهداء
	قائمة المختصرات
	المحتويات
	المقدمة
	الفصل الأول: البيئة الجغرافية وأثرها في مجتمع الآلهة المصرية القديمة
	أولا: الظواهر السماوية
	ثانيا: الظواهر الأرضية
	ثالثا: الحيوانات

	الفصل الثاني: خلق الكون ووجود الآلهة في الديانة المصرية القديمة
	أولا: أسطورة الخلق في هليوبوليس
	ثانيا: أسطورة الخلق في منفس
	ثالثا: أسطورة الخلق في الأشمونيين
	رابعا: أسطورة الخلق في طيبة
	خامسا: خلق الإنسان

	الفصل الثالث: مظاهر حياة الآلهة المصرية القديمة
	أولا: تعريف كلمة إله
	ثانيا: تداخل أسماء الآلهة
	ثالثا: ملابس الآلهة
	رابعا: طعام الآلهة
	خامسا: احتفالات وأعياد الآلهة القديمة
	سادسا: الآلهة المصرية القديمة والسحر
	سابعا: الآلهة المصرية القديمة والأخلاق

	الفصل الرابع: التأثيرات المتبادلة بين مجتمع الآلهة المصرية وآلهة دول الجوار
	أولا: تأثيرات الآلهة العراقية القديمة
	ثانيا: الآلهة المصرية وآلهة بلاد الشام
	ثالثا: الآلهة المصرية والآلهة الليبية
	رابعا: الآلهة المصرية والآلهة النوبية
	خامسا: الآلهة المصرية والآلهة الإغريقية

	الفصل الخامس: آلهة الموت والعالم الآخر في الديانة المصرية القديمة
	أولا: الموت والعالم الآخر في الديانة المصرية
	ثانيا: آلهة العالم الآخر
	ثالثا: التحنيط
	رابعا: طقوس الدفن
	خامسا: محاكمة الموتى

	الخاتمة
	قائمة بأسماء أهم الآلهة المصرية
	ملحق1: الخرائط
	ملحق2: الأشكال والصور
	ملخص بالإنجليزية
	المصادر


